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Iniciámos o ano letivo e quando damos 
conta passou um período. Chegámos 
à interrupção do Natal que permitirá 
uma avaliação e uma reflexão do tra-
balho desenvolvido. Quando fazemos 
uma retrospetiva, temos a noção do 
trabalho desenvolvido e do quanto ain-
da há para fazer.

Dissemos que as obras a realizar no 
complexo iriam ser um constrangimen-
to, mas também uma oportunidade 
de melhorar as condições de trabalho 
dos nossos Alunos. Neste momento, as 
obras no edifício da João Franco estão 
em fase de conclusão e será provável 
a mudança em finais de janeiro, com 
a consequente alteração de horários. 
Desse modo, os Alunos dos 1º e 2º Ci-
clos, assim como os 7º anos poderão 
voltar ao seu espaço original. Apesar 
de algumas cautelas, quanto à junção 
de faixas etárias muito diferentes no 
mesmo espaço, a situação correu com 
normalidade. Iremos agora para uma 
2ª fase que irá afetar o bloco onde te-
mos concentradas a maioria das salas 
de informática.

Apesar da questão de organização fí-
sica ser um aspeto que nos preocupa, 
não deixámos de nos focar naquilo que 
é fundamental, ou seja, a organização 

pedagógica e a participação dos Alu-
nos. Começámos por construir os docu-
mentos estruturantes do agrupamento, 
estando já aprovados os fundamentais. 
Aprovámos o Regulamento Interno que 
estruturou toda a organização da ativi-
dade pedagógica, valorizando bastante 
o papel da Biblioteca Escolar/ Centro de 
Recursos. Aprovámos o Regulamento 
dos Cursos de Dupla Certificação, dan-
do-lhe um novo cariz e uma organiza-
ção que permitirá utilizar recursos hu-
manos para reforçar o objetivo de uma 
escola mais inclusiva. Implementámos 
a resposta aos Alunos com necessidade 
de medidas de inclusão. Optámos por 
iniciar a resposta aos Alunos com ne-
cessidade de medidas adicionais, mas 
já temos hoje respostas para os Alunos 
com necessidade de medidas seletivas 
e universais. Definimos a estratégia de 
desenvolvimento da área de Cidadania 
e Desenvolvimento decidindo iniciar 
pelo tema Direitos Humanos e Igual-
dade de Género, no primeiro período; 
Educação Ambiental e Desenvolvimen-
to Sustentável, no segundo período e 
Participação Democrática, no terceiro 
período. Aprovámos os critérios gerais 
de avaliação das aprendizagens respon-
dendo à necessidade de organização de 
acordo com o DL 55/2018. Aprovámos 
ainda no Conselho Pedagógico o Plano 
Anual de Atividades, onde a Associação 
de Estudantes tem atividades previstas, 
uma proposta de critérios de avaliação 
das práticas pedagógicas, assim como 
uma proposta de Projeto Educativo. Al-
guns destes últimos documentos care-
cem ainda da aprovação do Conselho 

Geral, mas podemos afirmar que neste 
período muito se fez, criando-se as ba-
ses para o trabalho e desenvolvimen-
to futuro, enquanto em simultâneo se 
desenvolve o trabalho pedagógico dos 
Professores e dos Alunos.

Neste trabalho é fundamental a ideia 
de que os Alunos têm principalmen-
te de aprender a aprender, tendo em 
conta a sociedade do futuro. A simples 
aquisição de conhecimentos e a apro-
priação acrítica da informação não res-
ponde às necessidades atuais e futuras. 
Como todos constatamos diariamente, 
a mudança é muito rápida, desapare-
cem constantemente empregos, tec-
nologias, problemas e surgem novos 
empregos, novas tecnologias, novos 
problemas a que a simples transmis-
são de saberes não responde. Muitos 
conhecimentos depois de adquiridos 
estão desatualizados, por outro lado 
muita da informação a que temos aces-
so, nomeadamente na internet, é falsa 
e errada. Desse modo, interessa cada 
vez mais desenvolver competências 
nos Alunos que lhes permita pesquisar 
corretamente a informação necessária, 
assim como competências para certifi-
car a informação relevante.

É igualmente importante desenvolver 
valores democráticos e incentivar a 
participação democrática, da qual são 
exemplos as eleições dos Alunos para 
o Conselho Geral e Associação de estu-
dantes. Estas duas eleições, já concreti-
zadas, são exercícios de cidadania que 
os nossos Alunos realizaram e pelos 
quais lhes dou os parabéns. Mais que 

ganhar uma eleição é fundamental par-
ticipar e contribuir para uma organiza-
ção social e escolar mais participada. 
Interessa agora desenvolver uma par-
ticipação ativa nas organizações repre-
sentativas, respondendo aos anseios e 
problemas expostos pelos Alunos.

Só com esta participação dos Alunos 
conseguiremos uma escola mais inclu-
siva, em que todos são encarados como 
parceiros num processo de formação 
com objetivos comuns. Interessa que 
todos interajam entre si, respeitando 
as diferenças de cada um, contribuin-
do para uma formação colaborativa em 
que todos participam.

Por último, mas não menos importante, 
é necessário promover a motivação de 
Professores, Assistentes Administrati-
vos e Operacionais, Alunos para a par-
ticipação em todo este processo. Este 
é um aspeto fundamental, mas difícil 
de alcançar pois todos têm de perce-
ber quais os objetivos da organização 
e participar na metodologia para os 
alcançar. Também aqui temos que im-
plementar um processo participado, 
informado que leve a decisões com-
preensíveis. Há igualmente que con-
seguir que a participação e discussão 
não se transformem em indecisão, pois 
essa seria a pior forma de conduzir um 
processo e uma organização.

Apelo, deste modo, a toda a comunida-
de educativa para que participe ativa-
mente neste processo que é de todos 
e que visa a melhor formação para os 
nossos Alunos.

Estêvão Gouveia Lopes, Diretor

Os desafios de um novo ano letivo 

A Democracia contemporânea

Os últimos acontecimentos no Mundo, 
tem-nos alertado para os riscos emer-
gentes para a democracia e o estado de 
direito, em diversos pontos do globo. 
E devido a esta escalada continua na 
agressão aos ideais de liberdade, frater-
nidade e igualdade (no sentido de equi-
dade), levou-me a escrever sobre este 
tema, tão vasto e importante, quer para 
nós, quer para as gerações futuras, nes-
te mundo cada vez mais instável.

A nossa costituição de 1976, no seu 
preâmbulo, refere a libertação da Dita-
dura, e o inicio de uma viragem históri-
ca na sociedade portuguesa, de modo a 
restituir o direitos e liberdades a todos 
os cidadãos, garantir os direitos fun-
damentais, estabelecer os princípios 
da democracia, assegurar o Estado de 
Direito democrático, tendo em vista a 
construção de um país livre, mais justo 
e mais fraterno.

A democracia, caracteriza o regime 
político da maioria dos países ociden-
tais. Na prática a democracia evoluiu 
de uma pequena cidade-estado para a 
escala do maior do Estado nacional e 
a implementação de instituições polí-
ticas, que garantem a participação dos 

cidadãos aos mais diversos níveis do 
estado e o exercício da democracia pe-
los cidadãos. O que nem sempre acon-
tece, devido a ausência de partipação 
dos cidadãos, na diversas esferas da 
nossa sociedade. De modo a evitar a 
concentração e o abuso do poder, pró-
prio dos regimes ditatoriais, as prin-
cipais funções legislativas, executivas 
e judiciais do estado estão separadas, 
de modo a se equilibrarem, e poderem 
fiscalizar-se.

O estado democrático é concebido de 
modo a garantir a liberdade individual 
e a igualdade de condições, e o objetivo 
de garantir direitos fundamentais, i.e. 
civis, políticos e sociais. 

Entre os direitos civis estão a liberdade 
de expressão, de imprensa, de associa-
ção e de reunião e proteção contra a 
prisão arbitrária. Os direitos de votar 
e de ser eleito são exemplos de direi-
tos políticos. Em termos de direitos 
sociais, são aqueles relacionados com 
a educação, saúde, alimentação, resi-
dência, transporte, segurança, lazer, 
etc. Nos últimos séculos, a luta por de-
mocracia nas nações modernas tem se 
dado no âmbito da conquista, garantia, 

universalização e ampliação dos direi-
tos civis, políticos e sociais.

O sistema democrático caracteriza-se 
por:

as instituições políticas legislativas e 
executivas serem compostas por mem-
bros diretamente eleitos pelos cida-
dãos;

o voto ser universal, ou seja, têm direi-
to ao voto todos os cidadãos maiores 
de idade, sem distinção de sexo, de 
raça ou de religião;

os votos terem o mesmo peso e os elei-
tores serem livres para exercer o seu 
direito segundo a sua própria opinião;

vencem as eleições os partidos e/ou 
candidatos que atingirem a maioria nu-
mérica dos votos;

as decisões tomadas pela maioria não 
podem ameaçar os direitos básicos de 
j99todos, incluindo os das minorias.

A Democracia é um sistema complexo e 
bastante imperfeito, que carece de con-
tinuo investimento pessoal, bem como 
de outros recursos, mas é o único, que 
nos permite viver em liberdade, e o ar-
bitrio de decisão de modo colectivo.

Para tal, é primoridial a democracia re-
presentativa, como a forma mais eficaz 
de  promoção de maior liberdade e di-
reitos para os cidadãos com o mínimo 
de abuso do poder político. 

No entanto, assistimos a cada vez mais 
no mundo ocidental, a críticos à demo-
cracia representativa, por parte dos que 
advogam sistemas e regimes pró-tota-
litaristas, acusando principalmente de 
favorecerem uma determinada mino-
ria. Advogando que há um abandono 
dos ideais democráticos, nas mãos de 
representantes que não se preocupam 
de fato com a coisa pública, argumen-
tando com a impossibilidade de man-
ter um sistema autenticamente demo-
crático frente à influência crescente da 
riqueza, à enorme desigualdade social, 
à irrefreada corrupção, à escalada da 
violência e à disseminação de ódio, pre-
conceito e guerras.

Luís Batista, presidente da Associa-
ção de pais e Encarregados de Educa-

ção do AEF
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EDITORIAL

Voltaire afirmava “Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defende-
rei até a morte o seu direito de dizê-la”, e nestes tempos de liberdade expressão 
(para alguns e nem em todos os países) é importante recordar que a defesa da 
liberdade de expressão não é tão fácil assim. As redes sociais para além de um 
território de partilha de acontecimentos e conhecimento, tornaram-se também 
um território de insultos fáceis e nem sempre compreensíveis. É facílimo falar-
mos por detrás de um computador e tudo o que os outros fazem se torna alvo 
de um julgamento público. Alguns meios de comunicação não têm ajudado a 
acalmar ou retificar esta 

situação, fazendo de todos nós potenciais réus de um julgamento em praça pú-
blica e levando-nos a esquecer que não devemos julgar um homem até termos 
caminhado uma milha usando as suas botas. 

Ao mesmo tempo que defendemos a liberdade de expressão, ficamos abismados 
com as notícias que nos chegam de todo o lado e que nos fazem viver num esta-
do de alarme e ansiedade quase constantes: atos de violência, uns após outros, 
enchem os nossos ouvidos e os nossos olhos, ameaças veladas de guerras são já 
comuns como o pão de todos os dias, as alterações climáticas deixaram de ser 
uma possibilidade e passaram a ser uma realidade e ficámos a saber que somos 
responsáveis pela extinção de milhares de espécies.

Martin Luther King dizia que “O que me preocupa não é nem o grito dos corrup-
tos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preo-

cupa é o silêncio dos bons” e na demanda de ouvir o grito dos bons, na amálgama 
dos dias que vivemos, procuramos réstias de esperança. Será que ainda conse-
guimos ouvir uma opinião contrária sem que isso desperte em nós um insulto? 
Sim, conseguimos! Será que o diálogo é possível numa sociedade que parece 
cultivar a discussão demolidora e destrutiva? Sim, é! Basta um ato consciente 
tão simples como pensarmos que aquele que temos à frente é um ser humano 
como nós, cheio de contradições como nós, cheio de dúvidas e certezas, feito de 
circunstâncias que o rodeiam e que nem sempre pode moldar.

Esta semana ouvi uma conversa interessante… Um católico e um astrofísico dis-
cutiam a existência de Deus. Em cima da mesa, estava o catolicismo irlandês de 
um e uma crença inabalável na ciência do outro. E sabem o que aconteceu? Ou-
viram-se… não a eles mesmos, mas ao outro que tinham à frente e respeitaram 
os pontos de vista de cada um. Partiram daquela conversa como tinham chegado 
- amigos de todos os dias. O que ganharam? Os conhecimentos e perspetivas que 
cada um trouxe para a conversa e que em momento algum foram um insulto.

Sim, os bons andam por aí… Basta que às vezes façamos um pouco de silêncio e 
deixemos que eles sejam ouvidos…

Leonor Lopes

No âmbito das ações de voluntariado, os alunos do nosso Agrupamento conti-
nuam a participar ativamente, respondendo às solicitações de instituições locais 
com quem habitualmente colaboramos.

Assim, no final do mês de outubro, dezassete alunos das turmas 10º CSE, 11º 
CT2, APS17, TAS17 e TAS18, colaboraram na recolha de alimentos para a Cruz 
Vermelha Portuguesa, englobada na parceria entre essa instituição e a Missão 
Continente.

Nos dias 17 e 18 de novembro, o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal 
do Fundão solicitou a colaboração de voluntários para participarem na recolha 
da Campanha Solidária da Delta “É Tempo de Ajudar”, que tinha por objetivo 
angariar produtos de higiene destinados à Loja Social do Fundão para serem en-
tregues a famílias carenciadas à luz de uma parceria do Município do Fundão e 
a Coração Delta- Associação de Solidariedade Social do Grupo Nabeiro Delta Ca-
fés, com o apoio da empresa Intermarché. Também nesta campanha participa-
ram dezoito alunos do nosso Agrupamento das turmas 9º A, 10º CT2, 11º CTAV, 
11º CT2 e TAS18.

A atitude cívica demonstrada pelos nossos alunos, que, não obstante as tarefas 
escolares e os testes marcados, não deixaram de participar nestes atos de solida-
riedade, merece o nosso respeito e engrandece a comunidade escolar.

Fátima Corredoura (Coordenadora do Grupo de Voluntariado)

Ações de Voluntariado dos Alunos do AEF

Tal como acontece há quase uma dé-
cada, iniciou-se em setembro, com um 
novo grupo de alunos, a participação 
no Projeto de Voluntariado Semanal no 
Hospital do Fundão. Este ano o grupo 
é constituído por três professores e os 
alunos da turma APS17.

Todas as quintas-feiras de manhã, dois 
alunos ou alunas e dois professores/
as visitam os utentes internados no 
Hospital da cidade, oferecem exempla-
res do Jornal do Fundão, que o sema-
nário cede gratuitamente ao projeto 
e trocam-se conversas e partilham-se 
histórias, porque todos os participan-
tes neste projeto concordam que esta 
ação de voluntariado é um ato de “dar 
e receber”.

Fátima Corredoura 

Voluntariado no Hospital do Fundão
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

DIREÇÃO:
PRESIDENTE: Gonçalo Canavilhas
VICE-PRESIDENTE: Joana Gonçalves 
MANDATÁRIO:  Rodrigo Mata
SECRETÁRIO-GERAL: Rita Carapito
TESOUREIRO: Sara Salvado
VOGAL: Afonso Tavares

ASSEMBLEIA GERAL:
PRESIDENTE: Catarina Mendes
VICE-PRESIDENTE: Sofia Martins
RELATOR: João Garrido

CONSELHO GERAL:
PRESIDENTE: Rodrigo Moreira
SECRETÁRIO: Catarina Jerónimo
RELATOR: Beatriz Souza

DEPARTAMENTOS:
DESPORTO:
PRESIDENTE: Tiago Batista 
VICE-PRESIDENTE: João Sampaio
SECRETÁRIO: João Ribeiro 
SECRETÁRIO: João Maia
VOGAL: Pedro Bento
VOGAL: Fabio Ferreira
VOGAL: Miguel Salvado
VOGAL: Diogo Gil
VOGAL:João Joao Abrantes

LÍNGUAS:
PRESIDENTE: Margarida Alves
VICE-PRESIDENTE: Maria Meireles
VOGAL: Joana Veríssimo
VOGAL: Dinis David
VOGAL: Marcia Oliveira Nogueira
VOGAL: Adriana Albino

CIÊNCIAS:
PRESIDENTE: João Ramos
VICE-PRESIDENTE: Beatriz Ramos
VOGAL: Maria Barata
VOGAL: Vera Sousa
VOGAL: Guigas Rafael
VOGAL: Gonçalo Medeiros

MÚSICA:
PRESIDENTE: Laura Alves
VICE-PRESIDENTE: Marco Massano
VOGAL: Rodrigo Teófilo
VOGAL: Tomás Leitão 
VOGAL: Catarina Corado

ARTES:
PRESIDENTE: Cristina Primo
VICE-PRESIDENTE: André Borges
VOGAL: Márcia Alves 
VOGAL: Margarida Barata

EVENTOS:
PRESIDENTE: Samuel Sousa
VICE-PRESIDENTE: Madalena Craveiro
SECRETÁRIO: Leonor Matos
VOGAL: Sara Lopes
VOGAL: Maria Rito
VOGAL: Ana Ribeiro
VOGAL: Beatriz Nobre
VOGAL: Maria Oliveira

COMUNICAÇÃO
PRESIDENTE: Carlota Mendes Rosa
VICE-PRESIDENTE: Beatriz Gama
VOGAL: Raquel Bernardo
VOGAL: Margarida Hilário

VOGAL: Margarida Mouzelo
VOGAL: Juliana Cunha

MULTIMÉDIA:
PRESIDENTE: Tiago Oliveira
VICE-PRESIDENTE: Rodrigo Mota Olivei-
ra
VOGAL: Miguel Tomé
VOGAL: Guilherme Silveira
VOGAL: Diogo Gomes
VOGAL: Eduardo Pizarro 
VOGAL: Guilherme Lopes

AMBIENTE:
PRESIDENTE: Joana Euzébio
VICE-PRESIDENTE: Mariana Flores
VOGAL: Madalena Madeira
VOGAL: Maria Quintela
VOGAL: Margarida Tavares
VOGAL: Carmo Moura
VOGAL: Ana Amaral

CULTURA:
PRESIDENTE: Pedro Paiva
VICE-PRESIDENTE: Afonso Lopes
VOGAL: Eduardo Baptista
VOGAL: João Pedro Santos
VOGAL: João Nogueira

COLOGRAVURA

Desde o início do ano letivo 
2018/2019 que o grupo de 
trabalho a operar no espaço 
oficina gravura&serigrafia, 
se tem focado numa técnica 
específica da gravura, colo-
gravura. Para a exploração 
desta técnica usaram-se ma-
teriais simples e acessíveis, 
o cartão canelado e o cartão 
prensado, para construir as 
matrizes. Com estes mate-
riais foram criadas composi-
ções livres, de cariz abstra-
to. Para criar a resistência 
destes materiais, que serão 
sujeitos a grande aperto 
pois passarão por uma pren-
sa para fazer as impressões 
sobre papel, usamos goma 

laca aplicada em várias demãos 
com secagens intermédias, per-
mitindo assim fazer um maior 
número de impressões. Com a 
ajuda dos orientadores, o pro-
fessor José Luís Oliveira e o 
artista plástico Flávio Delgado 
foi possível criar uma vasta e 
diversificada coleção de gravu-
ras e, claro, aumentar o nosso 
conhecimento e experiência 
acerca da técnica e do desenho. 
Procuraremos mostrar-vos bre-
vemente o resultado desta ex-
ploração 

Pela oficina de 
gravura&serigrafia,

Ana Ascensão

À semelhança dos anos anteriores, a Ecopilhas promove o 
Peditório de Pilhas e Baterias a favor do Instituto Português 
de Oncologia (IPO), e mais uma vez o nosso Agrupamento irá 
contribuir para esta causa. 

Como? É muito simples…basta trazeres as tuas pilhas e ba-
terias usadas para os pilhões da nossa escola até dia 14 de 
dezembro! 

AGRUPAMENTO DO FUNDÃO, ECOPILHAS E IPO DE MÃOS DADAS!

Protege o ambiente e ajuda o IPO a receber um aparelho des-
tinado aos doentes oncológicos, participa!

Votos de Boas Festas,                                                               
www.ecopilhas.pt
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AGRADECIMENTO

A turma do 5º C gostaria de expressar um agra-
decimento ao SR. Diretor do agrupamento, pelo 
momento de grande alegria que foi proporcionado 
no dia do magusto geral de escola, sendo de sur-
presa e aproveitando o simulacro então realizado 
com alguma eficácia. Obrigado Dr. Estevão Lopes, 
nosso diretor.

Em anexo a foto que espelha a nossa satisfação

No passado dia 9 de novembro, come-
morámos o Dia de S. Martinho relem-
brando a lenda e pintando desenhos.

Construímos cartuchos com materiais 
recicláveis: utilizámos pacotes de leite 
escolar e forrámos com papel de jor-
nal e ainda decorámos com imagens de 
castanhas. 

Realizámos o nosso Magusto. Ajudá-
mos a descascar as castanhas, tostadi-
nhas e saborosas, que fomos colocan-
do nos nossos cartuchos bem bonitos. 
Comemo-las, acompanhadas de sumo. 
Ainda brincámos todos juntos.

Foi um dia bem passado com muita ale-
gria!

Alunos da EB de Salgueiro

Comemoração do dia de S. Martinho 

No último dia de outubro
As bruxas saem à rua
As crianças ficam ao rubro
Com tanta travessura.

Lá vai ela na sua vassoura
A passar bem juntinho à lua
Não é lá grande cantora
Parece uma vendedora de rua.

Mas há quem não goste delas
Com meias às riscas amarelas
Fazem muitas maldades
E não dizem verdades.

Lá vai ela a voar
Com os seus feitiços vai arrasar
Quem à sua frente se meter
Pouca sorte vai ter.

Matilde Brito – 4ºano

“Dia das Bruxas”

No dia 31 de outubro, as bruxas, feiticei-
ros e outros mais… vieram comemorar 
“O Dia das Bruxas na EB de Valverde”. 
Entre histórias de arrepiar, disfarces de 
assustar, as crianças puderam apren-
der a origem deste dia, comer muitas 
guloseimas e decorar abóboras que à 
noite iluminaram a entrada da escola e 
afugentaram todos os fantasmas e bru-
xas más.

No passado dia 31 de outubro, come-
morámos o Dia das Bruxas de forma 
especial. Fomos para a escola mascara-
dos! Explorámos histórias muito giras 
apresentadas em livros, construímos 
uma caixinha para enchermos com gu-
loseimas e ainda fizemos um monstri-
nho para o nosso lanche: a cabeça era 
uma panqueca, os olhos eram duas ro-
delas de banana com dois mirtilos e a 
boca de vampiro era uma goma. 

Foram momentos muito divertidos!

Alunos da EB de Salgueiro

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS BRUXAS

Imagina um cão pintor!
Pintava paredes em forma de flor.
Pintava por gosto,
Mas era suposto.
Devia ladrar
E de vez em quando, parar.

Imagina um cão que não parava,
Depois de pintar, era lavar e limpar.
A sua loja era asseada,
A mais arrumada.
Muitas guloseimas, vendia.
Assim como simpatia.

Imagina um cão polícia,
Mascava pastilhas,
Que grande delícia.
Prendia cães de qualquer raça,
Mas tinha medo dos cães de caça.
Usava uma pistola,
Que guardava na sacola.

Quando prendia um ladrão,
Dava-lhe com ela na tola.

Imagina um cão corredor,
Corria muito, sem sentir dor.
Ganhava maratonas
E a admiração das donas.
Ganhava medalhas 
E grandes  batalhas.
Por vezes, perdia
E logo latia.
Era um cachorrinho
Sem nenhum carinho.

Era um cão à maneira,
Água? Só da torneira!
Gostava do seu trabalho
E nunca se metia por um atalho.

Assim, é a vida de cão
Numa grande cidade.
Uma verdadeira lição!

Beatriz Fradique, 5ºB

VIDA DE CÃO



6 - dezembro de 2018

Sessões de Envelhecimento Ativo em Lares

No dia 4 de dezembro, pelas 10h05, a turma TAS 18 (Técnico Auxiliar de Saúde), 
com a professora de Educação Física (prof. Cristina Cruz), no âmbito do projeto 
“EnvelhoSer LivroMente”, da biblioteca escolar, empenhou-se em mais uma ses-
são de envelhecimento ativo, desta vez no Lar da Misericórdia do Fundão, que 
permitiu juntar duas gerações de forma tão ativa em mais um momento de boa 
disposição, de partilha de saberes, de exercício e convívio.

No dia 7 de dezembro, pelas 14h50, decorreu a primeira atividade de “videocha-
madas por Skype”, inserida no projeto “EnvelhoSer LivroMente”.

Enquanto alguns alunos do APS18 (Apoio Psicossocial) leram poemas que re-
colheram no âmbito da disciplina de Português, com a prof. Eva Alves, a turma 
GPI18 (Gestão e Programação Informática) orientada pela prof. Maria Helena Lin-
deza, efetuou ligações por videochamada, através do Skype com familiares de 
alguns utentes do Centro Paroquial de Bem-estar Social de Valverde, permitindo 
aos idosos falarem e verem os filhos que se encontram longe. 

Depois de estabelecidas as ligações, foi, com efeito, comovedor presenciar a 
emoção sentida por todos. 

A professora Helena tinha ainda mais um miminho para os utentes do lar – 
um puzzle com a fotografia do próprio lar, que deixou para que todos possam 
resolvê-lo.

Videochamadas com familiares e leituras no Lar de 
Valverde
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Visita da Escritora Pat R

A Ludoteca é uma nova valência da bi-
blioteca do Agrupamento de Escolas 
do Fundão, constituindo um espaço de 
Ocupação Plena de Tempos Letivos, or-
ganizado em função d@s alun@s, que 
pretendem aliar a brincadeira à apren-
dizagem através do desenvolvimento 
de diversas atividades lúdico-pedagó-
gicas, procurando incentivar a comu-
nicação, a socialização, a criatividade e 
a capacidade de improviso, num vasto 
leque de atividades criativas que abran-
gem diversas áreas.

Tem sido dinamizado de forma muito 
ativa por professores do agrupamento 
e alunos e está a ser um sucesso, estan-
do @s alun@s já a usufruir de novos 
jogos.

No dia 15 de novembro, esteve na bi-
blioteca da nossa escola a jovem escri-
tora Pat R, que apresentou a sua obra, 
em particular o seu último livro, Os 
Homens Nunca Saberão Nada Disto, de 
uma forma que cativou totalmente os 
alunos, do princípio ao fim.

As sessões destinaram-se a alunos do 
secundário e Pat, falando da sua mais 
recente obra, explicou que a história 
tem início na primavera de 1969, na 
Califórnia, ano em que Ian e Jeannette 
dormem juntos. Dezoito dos possíveis 
filhos deste encontro vão narrar a his-
tória, através de vários anos, nomea-
damente através do futuro: um dos ca-
pítulos é narrado em 2035 e outro em 
2069.

A música é um elemento muito impor-
tante e atravessa toda a história, haven-
do mesmo notas musicais de margem, 
em que se aconselha a leitura de deter-
minadas passagens ouvindo uma certa 
música.

Trata-se de um romance dotado de 
grande simbolismo, em que as ilustra-
ções, a par da música, são muito rele-

A Biblioteca da Escola Secundária do 
Agrupamento de Escolas do Fundão 
dinamiza, mais uma vez, a Feira do Li-
vro, entre os dias 26 de novembro e 
14 de dezembro. Uma excelente opor-
tunidade para adquirir livros a preços 
mais atrativos!

Aproxima-se o Natal e com ele a possi-
bilidade de oferecer a quem mais gosta-
mos um presente, que pode ser aberto 
milhares de vezes.

O convite é extensivo à comunidade es-
colar e aos pais!

Compre livros e Leya muito!

Alguns alunos do 6ºA vieram dar uma 
ajudinha na preparação da Feira do 
Livro. A eles, pelo empenho, o nosso 
agradecimento!

Ludoteca do AEF

Feira do Livro de Natal

vantes, tendo a autora trabalhado com 
23 ilustradores portugueses e estran-
geiros. Ao longo das sessões, e uma vez 
que, entre os alunos se contavam alu-
nos dos cursos de artes, Pat explicou as 
opções gráficas e algumas das ilustra-
ções, tendo salientado, a certa altura, a 
ilustradora portuguesa Sara Feio.

Questionada por um aluno relativa-
mente ao título e à sua possível inter-
pretação, esclareceu que foi inspirado 
num livro escrito à mão pelo seu pai 
que, contendo mensagens muito sub-
jectivas, apenas era compreendido por 
ele próprio. Também na obra da au-
tora, como na vida, muitas coisas não 
são compreendidas pelos homens, daí 

o título do livro, onde 
“homens” se refere à 
humanidade.

A obra divide-se em 
três partes: o livro, 
propriamente dito, 
um cd com as músi-
cas nela referidas e 
um livro contendo as 
ilustrações, o Livro de 
Extras, que, embora 
se conjuguem, podem 
ser consultados e 
comprados separada-
mente.

No dia 2/11, deu-se início às sessões de 
cinema deste ano, no âmbito do proje-
to “EnvelhoSer LivroMente”, desta vez 
com o filme Descobrir Forrester, de Gus 
Van Sant. Assistiram a esta sessão de 
cinema as turmas TAS 17 e TAS 18 
(Técnico Auxiliar de Saúde).

Um filme muito interessante, no qual é 
contada a história de Jamal, um jovem 
estudante afro-americano aspirante a 
escritor, e da sua amizade com um ve-
lho escritor vencedor de um Pulitzer, 
que se converte no seu mestre. A não 
perder.

A turma TAS 18 (Técnico Auxiliar de 
Saúde), com as suas professoras de 
Saúde (prof. Alda Fidalgo) e de Edu-
cação Física (prof. Cristina Cruz), no 
âmbito do projeto “EnvelhoSer Livro-
Mente”, empreenderam uma atividade 
de envelhecimento ativo, no dia 13 de 
novembro no Centro Paroquial Bem-
-estar Social de Valverde e no dia 21 
de novembro no Lar de Nossa Senhora 
de Fátima, no Fundão, com momentos 
muito divertidos de exercício físico e 
dança, onde as duas gerações puderam 
conviver. Um projeto que também pro-
move a formação de cidadãos capazes 
de ler o mundo.

Não Sabemos Ler o Mundo

(…) a ideia de leitura aplica-se a um 
vasto universo. Nós lemos emoções nos 
rostos, lemos os sinais climáticos nas 
nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, 
lemos a Vida. Tudo pode ser página. 
Depende apenas da intenção de des-
coberta do nosso olhar. Queixamo-nos 
de que as pessoas não leem livros. Mas 
o deficit de leitura é muito mais geral. 

Sessões de Envelhecimento Ativo em Lares

Não sabemos ler o mundo, não lemos 
os outros.

Vale a pena ler livros ou ler a Vida 
quando o ato de ler nos converte num 
sujeito de uma narrativa, isto é, quan-
do nos tornamos personagens. Mais do 
que saber ler, será que sabemos, ain-
da hoje, contar histórias? Ou sabemos 
simplesmente escutar histórias onde 
nos parece reinar apenas silêncio?

Mia Couto,

in E Se Obama Fosse Africano? 

Sessões de Cinema
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Visita de estudo a Alba de Tormes e Salamanca

No dia 9 de novembro, vários alunos de 
Espanhol (iniciação e continuação), De-
senho A, Geometria Descritiva e MAC’S 
de 10º, 11º e 12º anos, do Agrupamento 
de Escolas do Fundão, deslocaram-se a 
Alba de Tormes e Salamanca. Este even-
to realizou-se no âmbito das diversas 
atividades desenvolvidas anualmente 
com a participação de discentes, que 
estudam a língua e cultura espanholas, 
assim como, disciplinas da área das ar-
tes visuais e matemática.

Na parte da manhã, em Alba de Tormes, 
os alunos tiveram a possibilidade de vi-
sitar o Museo Carmelitano Teresa de Je-
sús, que se situa no convento da Anun-
ciación de Nuestra Señora del Carmen, 
e contemplar obras magníficas, objetos 
e pintura de valores inestimáveis rela-
cionados com a vida de Santa Teresa de 
Jesús. Neste museu, encontra-se em ex-
posição o coração e parte de um braço 
da Santa. Os discentes ficaram muito 
impressionados com a riqueza de todo 
o espólio. É, sem dúvida alguma, um 
museu a visitar. 

Posteriormente, decorreu o almoço, 
momento que permitiu conhecer e de-
gustar alguma da gastronomia tradicio-
nal espanhola.   

Durante a tarde, realizou-se a visita ao 
centro histórico de Salamanca, tendo 
sido objeto de análise e estudo a Ca-
tedral, a Fachada de la Universidad, a 
Casa de las Conchas e a Plaza Mayor. 
Todos os espaços mereceram a aten-
ção, curiosidade e entusiasmo da gene-
ralidade dos alunos.

A destacar ainda a visita ao Museo Do-
mus Artium 2002, um  centro de arte 
contemporânea que se distingue por 
uma aposta nas últimas tendências da 
arte nacional e internacional – especial-
mente pelo desenvolvido desde a déca-
da de noventa até aos dias de hoje – e o 
apoio aos artistas emergentes da cida-
de e da comunidade castelhano-leone-
sa. As salas com uma exibição perma-
nente de obras com recurso ao vídeo 
e aos novos suportes audiovisuais sur-
preenderam os visitantes. 

Participantes na visita de estudo

Opiniões dos alunos sobre a visita de 
estudo:

Nos ha gustado mucho el viaje de es-
tudios a Alba de Tormes e Salamanca. 
Hemos visitado la Catedral, la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas y otros 
monumentos. Hemos practicado es-
pañol comunicando con los habitantes 
y dependientes de las dos ciudades. ¡Nos 
ha gustado un montón!

Joana Roque, 10ºCT1, nº13, Sara 
Couto, 10ºCT1, nº23 

A mí me ha encantado el viaje de estu-
dios a Alba de Tormes y Salamanca.

Sin duda, ¡cada viaje es distinto! Y este 
año, una vez más, he podido disfrutar 
de monumentos increíbles, paisajes ma-
ravillosos y aprovechar el contacto con 
hablantes de lengua española.

Aunque el día haya estado oscuro, la 
luz de Salamanca jamás se apaga y de 
eso no me quedan dudas. La rana de la 
gran Universidad me "sonríe" a cada 
año en que la descubro y me siguen 
brillando los ojos cada vez que miro las 
luces encendidas de la Plaza Mayor.

Ha sido un viaje increíble que volvería a 
repetir mil y una veces.

Alexandra Maldonado, 11°CTAV, n°2

A mí me ha encantado el viaje de estu-
dios que he hecho a Alba de Tormes y 
Salamanca. Lo que más me ha gusta-
do ver fue la Catedral, la Casa de las 
Conchas y el Museo Carmelitano. Espe-
ro volver a España muy pronto con mis 
compañeros y profesores.

Fausto Gomes, 10ºCT1, nº7

 A mí me ha gustado mucho el viaje de 
estudios. La Plaza Mayor de Salamanca 
es preciosa, perfecta para hacer fotos 
con mis amigos del instituto y conocer a 
nuevas personas.

En general, me ha gustado todo.

Gustavo Martins, 10ºCT1, nº9

El viaje de estudios a Alba de Tormes 
y Salamanca ha sido muy divertido. Me 
han gustado los sitios que he visitado, 
pero me ha gustado, principalmente, 
la convivencia entre todos, profesores y 
alumnos. Ha sido un viaje muy agrada-
ble, que me ha ayudado a conocer un 
poco mejor la lengua y cultura españo-
las.

Anaís da Costa Fernandes, 10ºCT1
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Visita de estudo a Alba de Tormes e Salamanca

El viaje de estudios a Alba de Tormes 
y Salamanca ha sido muy interesante 
y agradable, porque hemos tenido la 
oportunidad de conocer la cultura es-
pañola y practicar nuestro español, que 
ya estudio hace cinco años.

Me ha encantado la ciudad de Salaman-
ca, y el ambiente vivido con mis com-
pañeros del instituto.

Salamanca es una ciudad mágica, que 
vale la pena visitar.

Pedro Melfe, 11ºCTAV

El viaje estudios a Alba de Tormes y 
Salamanca ha sido muy interesante y 
emocionante.

Aunque sea el tercer año que participa-
mos en el viaje de estudios, nos ha en-
cantado volver a ver la fachada de la 
Universidad, el exterior de la Catedral, 
la Plaza Mayor y mucho más.

Nosotras aconsejamos a toda la gente a 
participar en el viaje a Salamanca, pues 
les va a gustar mucho.

Bruna Silva, 11ºCTAV, n°7, Filipa 
Pereira, 11ºCTAV, n°9

En mi opinión, el viaje de estudios a 
Alba de Tormes y Salamanca ha sido 
muy interesante e enriquecedor.

Ver la arquitectura de los edificios de 
Salamanca me ha ayudado mucho a en-
tender y distinguir los estilos arquitectó-
nicos de diferentes épocas. También me 
ha gustado mucho ‘vivir’ y ver un poco 
de la cultura de los españoles en vivo.

Leonor Batista, 11ºCTAV, n°17

Me ha gustado mucho ir a Alba de Tor-
mes y Salamanca, pues he podido con-
vivir con mis amigos y con personas es-
pañolas. A mí me ha encantado la Plaza 
Mayor, porque he practicado español y 
he  paseado por las calles cercanas. Me 
he divertido y aprendido mucho.

Miguel Galvão, 11ºCSE

El viaje de estudios ha sido una expe-
riencia muy buena, pues hemos podido 
practicar la lengua y conocer una cultu-
ra diferente de la nuestra. 

Rodrigo Morais

El viaje de estudios a Salamanca ha sido 
muy productivo, pues nos ha permitido 
a visitar dos Museos, el Carmelitano y 

el DA2, y practicar la lengua española. 

Salamanca es una ciudad que vale la 
pena visitar. ¡No te arrepentirás de ha-
cerlo!

Marisa Moita, 11ºLH, nº17, Telma 
Rosa, 11ºLH, nº26 

En nuestra opinión, el viaje de estudios 
a Alba de Tormes y Salamanca ha sido 
muy interesante y divertida.

Ya habíamos participado en este viaje 
más que una vez, pero hemos aprendi-
do y visto cosas nuevas.

Nos ha gustado mucho ver la Plaza Ma-
yor, los Museos, la Catedral, la Casa de 
las Conchas, entre otros monumentos.

¡El viaje he sido un éxito!

Beatriz Gama, 11º CSE, nº2, João 
Ribeiro, 11º LH, nº7

En nuestra opinión, el viaje de estudios 
a Alba de Tormes y Salamanca ha sido 
una experiencia muy agradable e inte-
resante. Hemos tenido la oportunidad 
de conocer varios lugares y su historia, 
como la fachada de la Universidad, la 
Casa de las Conchas, el Museo Carmeli-
tano y la Plaza Mayor. También hemos 
conocido a personas nuevas y practica-
mos la lengua española. Éste es el tipo 
de experiencia que nos gusta bastante y 
queremos repetir.

Maria João Salvado, 11°CTAV, n° 19, 
Mariana Ferreira, 11°CTAV, n°20    

El viaje de estudios a Alba de Tornes 
y Salamanca ha sido muy divertido y 
enriquecedor. Nosotras hemos tenido 
contacto con los hablantes de la lengua 
y con la cultura. También hemos visita-
do lugares muy interesantes y bonitos 
como la Placa Mayor, la Casa de las 
Conchas y el Museo Carmelitano.

Aún hemos ido con el profesor a un es-
tanco, donde hemos tenido "una clase" 
sobre lo que se vende allí, aprendiendo 
palabras como "mechero", "sellos", "ci-
garrillos", "cerillas", "pipas", etcétera.

¡Ha sido increíble!

Fátima Boavista, 10º CT1, nº6, Ra-
quel Brites, 10º CT1, nº19

En nuestra opinión, el viaje de estudios 
a Alba de Tormes y Salamanca ha sido 
muy interesante y emocionante. Hemos 
visitado la Universidad, la Catedral, la 

Plaza Mayor y otros monumentos. En 
general, ha sido un viaje agradable y 
nos gustaría volver a repetirlo. 

Gonçalo Medeiros, 10ºCT1, nº8, Ma-
ria Jorge, 10ºCT1, nº16

 En mi opinión, el viaje de estudios a Sa-
lamanca ha sido muy bueno, porque he 
conocido nuevos sitios, principalmente 
la Plaza Mayor. 

Aconsejo a toda la gente a visitar Sa-
lamanca, porque es una ciudad mucho  
bonita.

Me ha gustado mucho el viaje.

Rodrigo Costa, 10°CT1, n°20

Me ha gustado mucho el viaje de estu-
dios a Alba de Tormes y Salamanca, 
principalmente Salamanca. He encon-
trado una ciudad muy bonita y con una 
arquitectura muy interesante. Me ha 
encantado la convivencia entre la gente.

Inês Mendes, 10º CT1, nº10

A mí me ha gustado el viaje de estudios 
que he hecho a Salamanca. He visitado 
los monumentos de la ciudad y me ha 
gustado mucho. En general, ha sido un 
viaje muy bueno. Yo he aprendido mu-
cho de la cultura española.

Samuel Abrantes Bento, 10°CT1, n°21

El viaje de estudios a Alba de Tormes y 
Salamanca ha bastante divertido. Noso-
tros hemos visitado muchos monumen-
tos y el contacto con los españoles nos 
ha ayudado con la lengua. Fue un buen 
día con nuestros amigos.

Margarida Rodrigues, 10° CT1, n° 14, 
Mariana Moreira, 10° CT1, n°17

Nos ha encantado el viaje de estudios 
a Salamanca, porque hemos convivido 
con nuestros amigos y visitado los rinco-
nes más hermosos de Salamanca y Alba 
De Tormes.

Constança Lopes, 10CT1, n°3, Diogo 
Freire, 10º CT1, n°5 

Nos ha gustado mucho ir a Alba de Tor-
mes y Salamanca, porque hemos practi-
cado la lengua española de una manera 
directa. El viaje ha permitido conocer, 
un poco mejor la cultura española. 
Todo ha sido muy divertido, porque Los 
alumnos han cantado y hablado mucho 
entre ellos. Y  también porque hemos 
comprado muchos regalos para nues-

tros familiares. 

Natacha e Sara Amaral, 10ºCT1

Nos ha gustado mucho el viaje de estu-

dios a Alba de Tormes y Salamanca. En 

nuestra opinión, el sitio más bonito es la 

Plaza Mayor. 

La gente es muy simpática y Salamanca 

es una ciudad preciosa. 

Nos gustaría mucho estudiar en Sala-

manca. 

Joana Nicolau, 10CT1, n° 12, Marga-

rida Hilário, 10CT1, n° 15 

A mí me ha gustado el  viaje de estu-

dios que he hecho a Alba de Tormes y 

Salamanca. He tenido la oportunidad 

de hablar español y ver distintos monu-

mentos. Me he  divertido y ¡aprendido 

mucho! 

Inês Gonçalves, 10 CT1, nº11 

Museo

Domus Atrium 2002
Visitar el Museo DA2 en Salamanca ha 

sido, sin duda, la experiencia inolvida-

ble de este viaje de estudios. Nuestra 

exposición favorita ha sido la de la pin-

tura Victoriana, pero también nos han 

encantado las obras  expresivas del rea-

lismo, porque antes teníamos una visión 

algo diferente de este movimiento artís-

tico.  

Una de las partes más entretenida ha 

sido cuando cruzamos la antigua puer-

ta de la entrada de la cárcel. Al inicio, 

hemos tenido miedo, pero después la si-

tuación se volvió interesante y divertida.  

La visita a este Museo ha sido también 

muy enriquecedora en nuestro aprendi-

zaje del español, pues hemos tenido una 

guía que nos ha hablado en español 

sobre algunas obras. Estamos también 

más ricos en nuestros conocimientos so-

bre el mundo del arte.

Leonor Moreira, 10AV, nº10, Lucas 

Antunes, 10AV, nº11, Maria João 

Tavares, 10LH, nº10
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Apresenta-se, em retrospetiva, a participação nas 
Edições do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na 
Escola” e respetivos projetos premiados, na fase do 
concurso de ideias e na fase de prémio final nacional, 
desenvolvidos nas escolas que constituem o Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.

“A ciência na escola ao serviço do desenvolvimento de 
Portugal”

Estão abertas, até 24 de dezembro, as candidaturas à 16ª Edição do Prémio Fun-
dação Ilídio Pinho- Ciência na Escola, um concurso que embora promovido pela 
Fundação Ilídio Pinho, conta com o apoio do Ministério da Educação e da Econo-
mia.

O prémio visa contribuir para a divulgação do conhecimento e da cultura cien-
tífica nas escolas portuguesas, para o estímulo ao desenvolvimento de trabalho 
colaborativo e de projeto e para a integração e execução de ideias inovadores no 
sistema de ensino e na economia nacional, através da participação dos alunos 
da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, das diferentes vias 
de educação e formação, em projetos multidisciplinares nas áreas da ciência e 
da tecnologia. 

Os projetos que serão desenvolvidos em contexto escolar, em parceria com ou-
tras instituições/ agentes externos, devem ter caráter eminentemente prático, 
mobilizar as várias áreas curriculares, envolver os alunos em experiências e tra-
balhos de grupo, que lhes permitam reconhecer a importância do conhecimento 
e do método científico no seu percurso futuro, distinguir-se pela criatividade, 
inovação, impacto social e económico. 

«A ciência na escola ao serviço do desenvolvimento de Portugal» é o tema da 16.º 
edição do prémio, pelo que as ideias de projeto submetidas a concurso devem 
respeitar este tema. Devem, simultaneamente, demonstrar as potencialidades da 
ciência e da tecnologia como oportunidades de resposta aos desafios do mundo 
atual, tendo em vista a criação de um mundo melhor para todos; presentar uma 
visão multidisciplinar, envolvendo áreas curriculares diferenciadas através da 
integração dos diferentes saberes; patentear criatividade e inovação, impacto 
social, potencial de execução e valor intrínseco. 

O concurso desenvolve-se em duas fases: 

a) Fase 1: concurso de ideias; b) Fase 2: desenvolvimento de projetos. 

Cada candidatura tem como responsável um único coordenador, obrigatoria-
mente professor do nosso agrupamento. A apresentação das propostas de proje-
tos ao concurso de ideias é efetuada preenchendo, pelo professor coordenador, 
até 24 de dezembro, o formulário de candidatura, disponível em plataforma es-
pecífica no sítio na internet da DGEstE, disponível em: http://www.dgeste.mec.
pt/fip1819

A candidatura deve inserir-se num determinado escalão, considerando o nível de 
escolaridade dos alunos participantes/envolvidos: 1.º Escalão -educação pré-esco-
lar; 2.º Escalão –1.º Ciclo do Ensino Básico; 3.º Escalão –2.º Ciclo do Ensino Básico;  
4.º Escalão – 3º. Ciclo do Ensino Básico; 5.º Escalão – Ensino Secundário. 

A 15 de janeiro são divulgados os resultados da primeira fase do concurso- as 
ideias aprovadas para desenvolvimento (2ª fase do concurso), recebendo, cada 
projeto aprovado, um apoio que vai desde 200 a 500 euros, consoante o escalão 
em que o projeto foi candidatado.

Os melhores projetos desenvolvidos serão selecionados (divulgação a 2 de julho)  
para participar numa mostra nacional e poderão receber um dos prémios finais 
que se apresentam na tabela seguinte:

16ª Edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho- Ciência na Escola 

Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”

 

 

Apresenta-se, em retrospetiva, a participação nas Edições do Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” e respetivos projetos 
premiados, na fase do concurso de ideias e na fase de prémio final nacional, desenvolvidos nas escolas que constituem o 
Agrupamento de Escolas do Fundão.  

Edição Projetos premiados no concurso de ideias, desenvolvidos 
em escolas do AEF 

Professor 
Coordenador 

Alunos/ 
Escalão 

2006/2007  
(5ª Edição) 
 
Tema: Interdisciplinar 

Esta árvore é o Máximo! 
 
Valorizar as árvores de maior porte, do concelho do Fundão, 
procurando-se criar nos alunos uma cultura de respeito pelo 
património natural da região. Localizar, identificar e 
determinar parâmetros relativos à dimensão das árvores, 
aplicando conhecimentos de matemática.  
 

Alda Fidalgo Secundário 

2007/2008  
(6ª Edição) 
 
Tema: Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação/Informática 

Ciência dos oito aos oitenta. c) 
 
Realizar experiências, por alunos e idosos (Lar Nossa senhora 
de Fátima), por forma a facilitar a compreensão dos 
fenómenos científicos aplicados ao quotidiano. 
 

Sónia Pimparel 3º ciclo 

Herbário Digital – Plantas da Serra da Gardunha. 
 
Criar um herbário digital que constitua uma ferramenta 
complementar às fontes de informação existentes e que 
forneça uma ajuda para a identificação das espécies vegetais 
da Serra da Gardunha. 
 

Alda Fidalgo Secundário 

2008/2009  
(7ª Edição) 
Tema: Matemática, 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação e os Quadros 
Interativos 

Efeito de substâncias psicoativas em Drosophila melanogaster 
(ADH+ e ADH-). a) 
 
Comprovar que a ausência da enzima álcool desidrogenase 
(ADH) influencia a tolerância das moscas da fruta (Drosophila 
melanogaster) ao álcool, permitindo extrapolar, com algumas 
reservas, um efeito similar para a espécie humana. 
 

João Fidalgo Secundário 

Aprender brincando- tudo sobre o triângulo e os sólidos 
geométricos. 
 
Conseguir que alunos do 1º ciclo aprendam, de forma lúdica, 
com o auxílio de sólidos geométricos, em cartolina, e do 
quadro interativo, conceitos relacionados com o triângulo e os 
sólidos geométricos.  
 

Ana Pina 3º ciclo 

Quadros Interativos para pequenos e graúdos. 
 
Utilizar o quadro interativo na abordagem de conteúdos 
Matemáticos, essenciais à compreensão de temas da disciplina 
de Ciências Físico-Químicas, tornando-os mais interessantes e 
apelativos para os alunos.  

Sónia Pimparel 3º ciclo 

2009/2010  
(8ª Edição) 
 
Tema: Artes da Física 

Casa Auto Sustentável 
 
Conceber e construir uma maquete de casa confortável que 
integre tecnologias do século XXI e dê resposta às 
preocupações ecológicas de sustentabilidade energética, 
consumo de água e redução de resíduos. 
 

Cristina Guedes Secundário 

2010/2011  
(9ª Edição) 
 
Tema: Biologia – Ciências da 
Terra e da Vida 

Capturar CO
2 

 

A mioglobina é formada por uma cadeia polipeptídica, 
formando uma cavidade hidrofóbica onde se encontra o grupo 
heme. No centro do grupo heme existe um átomo de ferro que 
pode estar no estado de oxidação ferroso (+2) ou férrico (+3). 
Apenas a forma (+2) pode captar oxigénio.  
 
Pretende-se com este trabalho avaliar a quantidade de ferro 
perdido para a água de cozedura. As análises para determinar 
a quantidade de ferro perdido para a água de cozedura foram 
realizadas utilizando métodos espectrofotométricos de 
absorção no visível. A avaliação teve em conta o tempo de 

João Fidalgo 3º ciclo 

cozedura e os diferentes tipos de carnes. Os resultados 
obtidos deixam antever que quanto maior o tempo de 
cozedura, maiores são as perdas de ferro para a água de 
cozedura, para todos os tipos de carnes testados. 
Pais, venham experimentar comigo! 
 
Envolver alunos e encarregados de educação, através da 
realização de diversas atividades de natureza experimental, 
onde os encarregados de educação “vestirão” o papel de 
alunos curiosos e participativos e os seus educandos o de 
professores. 
 

Célia Freitas e 
Eugénia Andrade  

3º ciclo 

Hemo em Ebulição 
 
As alterações climáticas e o aquecimento global parecem 
depender da emissão de gases com efeito de estufa, na qual 
assumem capital importância as emissões de CO2. Os efeitos 
sobre os ecossistemas ainda não são totalmente conhecidos, 
mas admite-se que as modificações climáticas introduzirão 
grandes perturbações na biosfera. O carvão vegetal, mantém-
se estável no solo durante centenas de anos, sequestrando 
carbono por igual período de tempo. Os objectivos do projecto 
foram: 
• Cultivar plantas com diferentes teores de carvão no 
substrato, de acordo com a metodologia proposta pelo NASA 
http://www.nasa.gov/topics/nasalife/features/biochar.html. 
• Envolver os alunos num estudo que lhes permita entender a 
complexidade de interacções do ciclo do carbono na Terra.  
• Estimular as suas pequenas contribuições individuais no 
sequestro do carbono atmosférico. 
• Contribuir para uma agricultura sustentável. 

Alda Fidalgo Secundário 

2011/2012  
(10ª Edição) 
 
Tema: Valorizar 
os Recursos Naturais e 
Locais para a Solução de 
Problemas Concretos 

Hiperatividade gera energia 
 
Obter energia elétrica a partir da atividade bacteriana. Os 
componentes da pilha foram baseados no funcionamento das 
pilhas eletroquímicas, mas aproveitando o potencial redutor 
gerado na respiração celular dos microrganismos. 
 

João Fidalgo Secundário 

A Saúde Sabe Bem! a) 
 
Fabricar geleias a partir de infusões de material vegetal, com 
baixo poder gelificante (flores e folhas), recolhido nas zonas 
florestais/ rurais da região, utilizando pectinas extraídas de 
frutos (maçã e laranja) produzidos na nossa região. 
 

Maria João Baptista 3º ciclo 

Habitação tradicional em contexto de sustentabilidade 
 
Consciencializar a população, em geral, e a comunidade 
empresarial para a potencialidade de construção de uma 
habitação tradicional energeticamente sustentável, utilizando 
as energias renováveis.   
 

Sónia Pimparel 3º ciclo 

Pólenes!... Atchim!... 
 
Avaliar as propriedades do mel (com pólenes) como vacina 
natural contra as alergias a pólenes, contribuindo para a 
valorização deste recurso natural quer do ponto de vista 
económico quer na promoção da saúde da população. 
 

Alda Fidalgo Secundário 

2012/2013  
(11ª Edição) 
 
Tema: Ciência e Tecnologia 
para a Rentabilização 
de Recursos Naturais 

Ar verde, Plantar é viver 
 
Multiplicar plantas, com a colaboração dos pais, aplicando 
diferentes estratégias de reprodução assexuada, e construção 
de recursos educativos interativos, usando as tecnologias de 
informação e comunicação. 
 

Teresa Félix Pré-escolar 

Biofábricas em medronheiros da Serra da Gardunha. b) 
 
Rentabilizar a exploração de medronheiros (Arbutus unedo) da 
Serra da Gardunha, avaliando as propriedades antimicrobianas 
de fungos endofíticos isolados das folhas, frutos, caules e 
raízes, demonstrando potencialidades de uso farmacêutico. 
 

Maria João Baptista 3º ciclo 

O Jardim da Química. 
 
Estudar a influência da alteração de algumas das propriedades 
do solo, nomeadamente o pH, no desenvolvimento e 
características de algumas plantas. 
 

Sónia Pimparel 3º ciclo 

Geo SPA – Saúde Pelas Argilas 
 

Anabela Santos Secundário 



dezembro de 2018 - 11

16ª Edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho- Ciência na Escola 

Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”

No passado dia 22 de novembro, os alu-
nos das seis turmas de 7.º ano tiveram 
oportunidade de participar numa ses-
são de planetário portátil no anfiteatro 
da escola, no âmbito da disciplina de 
Físico-Química e do tema “Espaço”. A 
atividade permitiu proporcionar situa-
ções mais apelativas para a aquisição 
de conhecimentos sobre Astronomia e 
demais ciências relacionadas.

Os alunos mostraram interesse ao lon-
go de toda a atividade, tendo os seus 
objetivos sido cumpridos.

Algumas opiniões dos alunos do 
7º A:

“Achei importante e gostei. Que-
ro repetir”.

“Achei superinteressante e im-
portante”.

“Gostei muito da atividade, 
achei-a interessante e muito bo-
nita”.

PLANETÁRIO PORTÁTIL

“Acho que a atividade foi muito impor-
tante, ajudou-nos no estudo e foi muito 
interessante”.

Eu achei interessante, foi divertido sa-
ber as histórias sobre as constelações e 
aprender sobre o que nos rodeia fora da 
nossa atmosfera”.

A atividade foi importante porque 
aprendi algumas coisas e fiquei curio-
sa para saber mais sobre as estrelas e 
o Universo”.

1.º escalão 2.º escalão 3.º escalão 4.º escalão 5.º escalão 
1.º Prémio 6 000,00 € 8 000,00 € 10 000,00 € 12 500,00 € 15 000,00 € 

2.º Prémio 3 500,00 € 4 500,00 € 5 500,00 € 6 500,00 € 8 500,00 € 

3.º Prémio 2 500,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 4 500,00 € 5 500,00 € 

Menção Honrosa 1 500 00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Menção Honrosa 1 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

Este ano verificou-se uma alteração ao regulamento, podendo cada escola candi-
datar um número ilimitado de ideias em cada escalão.

Esta é uma excelente oportunidade de promovermos as ideias/projetos que es-
tão em curso ou que virão a ser desenvolvidos, incluindo os que servirão de base 
às provas de aptidão profissional, com a vantagem de podermos cooptar algum 
financiamento, um importante contributo para a concretização das ideias/rea-
lização do trabalho experimental e simultaneamente equiparmos o nosso agru-
pamento com recursos que poderão ser usados futuramente na prestação do 
serviço educativo.

Para mais informações contactar os professores, a página da Fundação Ilídio 
Pinho no endereço  https://www.fundacaoip.pt/16a-edicao-20182019/  ou a pá-
gina da DGEstE em https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/premio-
-fundacao-ilidio-pinho-ciencia-na-escola-2/

Agarrem as Oportunidades e Boas Ideias!

22 de novembro de 2018 - Agrupamento de Escolas do Fundão

Estudar novas aplicações das argilas do concelho do Fundão, 
tradicionalmente utilizadas na olaria/ cerâmica, nas áreas 
terapêutica, saúde e bem-estar, possibilitando rentabilizar este 
recurso geológico disponível na região. 
 
Plantas em ação no combate à infeção! 
 
Re(descobrir) o poder terapêutico (tratamento de infeções 
microbianas e de parasitas) de plantas da flora do Fundão e, 
com os extratos das plantas mais eficazes, produzir 
formulações e formas terapêuticas para uso externo, no 
Homem. 
 

Alda Fidalgo Secundário 

Produção de insetos auxiliares. 
 
Desenvolver, sustentadamente, uma cultura de insetos 
auxiliares (Coccinella septempunctata - joaninha comum) que 
permita o controlo de pragas, nomeadamente de afídios 
(pulgões das plantas), sem recurso a pesticidas. 
 

João Fidalgo Secundário 

2014/2015  
(12ª Edição) 
 
Tema: Ciência e Tecnologia 
em Resposta aos Grandes 
Desafios da Sociedade 

Agarra a cor e Pintatu! 
 
Utilizar corantes naturais, obtidos a partir de plantas 
recolhidas na região, no tingimento de tecidos, em pintura no 
papel e como corante alimentar, investigando-se fontes de 
pigmentos, técnicas de produção de tintas e fatores que 
podem influenciar a cor. 
 

Teresa Félix Pré-escolar 

A música faz bem? 
 
Realizar uma investigação que responda aos problemas “A 
música faz bem?”, “A música influencia os animais?” e “Tem 
alguma influência sobre o desenvolvimento das plantas?”, 
ensinando música às crianças e submetendo animais e plantas 
a diferentes estilos musicais. 
 

Maria José Peixoto 1º ciclo 

Há mais para descobrir no Fundão! Cerejas de Inverno. 
 
Re(descobrir) o medronho (Cerejas de Inverno) com vista à sua 
utilização na produção de diversos produtos alimentares 
inovadores e com ingredientes mais saudáveis: biscoitos, 
bolachas, pão, compotas… 
 

Olga Morais 3º ciclo 

Alelopatias em cerejais do Fundão. 
 
Realizar bioprospecção de moléculas de interesse agronómico, 
avaliando o potencial alelopático de extratos de diversas 
plantas, infestantes e não infestantes, com vista à produção de 
herbicidas e/ou fertilizantes naturais.  
 

Maria João Baptista Secundário 

Produção e utilização de corantes naturais no tingimento e na 
arte. 
 
Aplicar a ética permacultural na obtenção de clones de 
espécies vegetais e extrair de flores, folhas, caules e raízes os 
corantes, que, depois de separados, são utilizados em ensaios 
de tingimento de vários tipos de tecido, usando diversos 
fixantes. Os mesmos corantes são também utilizados na 
produção de várias obras de arte.  
 

Maria José Pires Secundário 

2015/2016 
(13ª Edição) 
 
Tema: A Ciência e a 
Tecnologia ao Serviço de um 
Mundo Melhor 

Diversificar Saberes, Conservar Sabores 
 
Desenvolver e otimizar técnicas de conservação da raiz de 
Pastinaca sativa L., um produto regional, sazonal e benéfico 
para a saúde, impedindo a sua deterioração e salvaguardando 
sabor, textura e propriedades nutritivas. 
 

Fátima Domingues 
e 
Lisete Guilherme 

2ºciclo 

Stop, Pulgas! b) 
 
Produzir uma almofada para gatos/ cães que proporcione 
conforto térmico e impeça a proliferação de pulgas, contendo 
um enchimento natural: óleos essenciais e órgãos de diversas 
espécies de plantas com propriedades repelentes de insetos.  
 

Celeste Fernandes 2ºciclo 

Já em casa? 
 
Dotar um tradicional “trolley” de compras, de um sistema de 
transporte com o apoio de um motor elétrico controlável pela 
inclinação que lhe é dada, facilitando a vida a quem os utiliza, 
sobretudo de pessoas com maiores dificuldades motoras. 
 

Joaquim Guedes Secundário 

Micropropagação in vitro de Stevia rebaudiana 
 
Micropropagar in vitro a Stevia rebaudiana para cultivo em 
larga escala desta planta que possui na sua constituição 
compostos químicos muito doces que podem ser um 
substituto eficaz do açúcar, com a vantagem de serem não 
calóricos. 
 

João Fidalgo Secundário 

Prebióticos, probióticos e simbióticos com pastinaca! 
 
Explorar uma nova vertente da raiz de Pastinaca sativa L., 
extraindo a inulina (prebiótico) e aplicando-a no fabrico de um 
iogurte (que contém probióticos), obtendo-se um produto 
alimentar benéfico para a saúde (simbiótico). 
 

Maria João Baptista Secundário 

2016/2017 
(14ª Edição) 

 
Tema: A Ciência e a 
Tecnologia ao Serviço de um 
Mundo Melhor 

Tecnologia EM: invisível mas eficiente! a) 
 
Produzir um meio de cultura líquido contendo microrganismos 
eficientes autóctones e avaliar a sua eficácia como 
biofertilizante (agricultura) e biorremediador (tratamento de 
águas eutrofizadas).  
 

Maria João Baptista 
Fátima Domingues 

2º ciclo 

Sabor a Flores! c) 
 
Desenvolver processos de conservação de flores comestíveis 
(espontâneas e cultivadas na região) bem como novas 
aplicações das mesmas, diversificando-se, assim, a oferta 
deste produto no mercado.  
 

Celeste Fernandes 2ºciclo 

Fireman robot 
 
Construir e programar um robot direcionado para auxiliar os 
bombeiros na extinção de fogos, sem ser necessário que vidas 
humanas entrem nestes locais. O robô ao detetar chamas ativa 
a botija de dióxido de carbono que transporta. 
 

Ana Madalena e 
Teresa Ramos 

3ºciclo 

DACN (Drone anti catástrofes naturais) 
 
Montar e programar um drone, equipado com uma câmara de 
infravermelhos, para ser utilizado na recolha de imagens e na 
planificação do socorro a vítimas de acidentes em locais, 
inacessíveis/ difícil acesso. 
 

Teresa Ramos Secundário 

Ládano para proteger e cuidar! 
 
Valorizar um recurso natural local, desperdiçado na limpeza 
florestal- a Esteva (Cistus ladanifer L.), extraindo o ládano e 
aplicando-o no tratamento/ conservação de madeiras como 
alternativa (mais amiga do ambiente e da saúde do aplicador) 
aos antifúngicos de síntese. 
 

Maria João Baptista Secundário 

2017/2018 
15ª edição 
 
Tema: A Ciência na Escola ao 
Serviço do Desenvolvimento 
e da Humanização. 

Eco Kit Tira Nódoas d) 
 
Produzir e disponibilizar um Kit com soluções para eliminar, 
de forma eficaz e económica, nódoas difíceis da roupa, 
minimizando os efeitos prejudiciais na saúde do aplicador e 
no ambiente, ao integrar produtos mais inócuos. 
 

Teresa Félix Pré-escolar 

Borreguinhos da Beira Baixa d) 
 
Criar um formato individual do queijo da Beira Baixa- 
“Borreguinhos”, com menor teor de gordura e incorporando 
um prebiótico (inulina) extraído da Pastinaca sativa L. 
(Cherovia) na tecnologia de fabrico. 
 

Fátima Domingues 
e Maria João 
Baptista 

2º ciclo 

Coma! É leve e nutritivo d) 
 
Reduzir o desperdício alimentar, criando um produto 
alimentar - frutas e legumes em pó - com período de validade 
alargado, sem aditivos, que preserve o sabor e a qualidade 
nutricional do alimento em fresco.  
 

Fátima Domingues 
e Maria João 
Baptista 

2º ciclo 

A Ciência de um brinquedo 
 
Desenvolver um jogo didático e interativo, destinado a alunos 
do 3º ciclo, com a finalidade de consolidar e explorar 
conhecimentos de matemática, na área da geometria, 
recorrendo à robótica. 
 

Ana Madalena 3º ciclo 

Microssatélite para detetar incêndios florestais 
 

Teresa Ramos Secundário 

Construir um modelo funcional de um microssatélite, em que 
todos os sistemas são integrados no volume de uma lata de 
refrigerante, para detetar incêndios através de espectroscopia 
de infravermelho e transmitir as coordenadas GPS para a 
estação terrestre. 
 
Fruta do Fundão! Ácida, ou não, tenha-a sempre à mão. 
 
Acrescentar valor e mais-valias à produção do setor frutícola e 
florestal, rentabilizar atividades, diminuir o desperdício 
alimentar e inovar, produzindo vinagre de frutos. 
 

Anabela Santos Secundário 

a) Prémio final nacional:1º Lugar; b) Prémio final nacional:3º Lugar; c) Menção Honrosa. 

d) Projetos selecionados para a Mostra final Nacional, que decorrerá em janeiro de 2019, onde serão anunciados os projetos 
vencedores a nível nacional. 
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A turma do 5º C, nas aulas de Cida-
dania e Desenvolvimento, trabalhou o 
tema “Igualdade de Género”.

A turma visionou um trailer do filme 
“A mãe é que sabe!” e discutiu as várias 
cenas que constavam do mesmo.

Os alunos chegaram a várias conclu-
sões sobre os papéis atribuídos às mu-
lheres e aos homens. Claramente, nas 
anteriores gerações, eram as mulheres 
que mais trabalhavam em casa e cuida-
vam dos outros (marido, filhos e ido-
sos).

Felizmente, as mentalidades evoluíram 
e as novas gerações já partilham res-
ponsabilidades, tarefas e trabalho.

Hoje em dia:

AMBOS colocam a mesa
AMBOS tratam da alimentação

AMBOS cuidam e aconselham os filhos
AMBOS levam os filhos à escola

AMBOS decidem o que fazer
AMBOS cuidam da casa

AMBOS cuidam dos idosos
AMBOS preparam as saídas de casa

AMBOS decidem
AMBOS conduzem

AMBOS falam e vão ao futebol
AMBOS vão ao café

AMBOS convivem com os amigos
AMBOS trabalham fora de casa

Há: Respeito
Amor

Felicidade
Partilha

ASSIM…SIM!
IGUALDADE DE GÉNERO

No início de outubro, nas disciplinas 
de Desenho A e Oficina de Artes foi 
proposto à nossa turma (12º de Artes), 
entre outras, a participação num con-
curso promovido pela Beira Serra,  no 
qual participaram também as escolas 
de Belmonte e Covilhã.

“Parar, pensar e agir pela igualdade” 
abrangia varias temáticas, entre as 
quais, a defesa da  igualdade de género, 
a igualdade de oportunidades, o com-
bate à violência doméstica e de género. 
Este concurso tinha como objetivo re-

PELA IGUALDADE - CENTRO

“PARAR, PENSAR E AGIR PELA IGUALDADE”

fletir e assim contribuir para uma mu-
dança de atitudes em relação a estes 
temas.

A entrega dos prémios ocorreu a 31 de 
outubro na Câmara Municipal da Covi-
lhã. Foram premiadas duas alunas da 
turma de Artes, da Escola Secundária 
do Fundão, sendo o prémio da cate-
goria de curta-metragem atribuído a 
aluna Camila Martins e o de pintura à 
Cristina Primo.

Na curta metragem, a Camila abordou 
o tema da igualdade de género e a 
orientação sexual, o objetivo foi sensi-
bilizar a comunidade de assuntos im-
portantíssimos e situações comuns que 
passam despercebidas, transmitindo a 
mensagem de que somos todos iguais.

A Cristina apresentou uma pintura com 
o apelo à igualdade de género, com o 
objetivo de estimular a mudança de 
certas atitudes dos humanos sobre esta 

temática muitas vezes tratada como ir-
relevante.

Camila Martins, Cristina Primo, 12º CSEAV

BECRE e BMEA

Comentários dos/as alunos/as

As mulheres são oprimidas e vítimas de agressão 
física e sexual, pois aos olhos dos homens têm menos 
direitos.

As coisas simples a que nós agora temos direito, 
dantes não tínhamos. O direito a votar não existia 
para as mulheres.

O filme mostrou-nos uma realidade que nós não 
conhecíamos.

Antigamente, as religiões não eram respeitadas e as 
mulheres não tinham o direito à palavra.

O filme ensinou-me que as mulheres trabalhavam 
mais do que os homens, mas não tinham direito 
ao mesmo salário nem a votar, Foi preciso lutarem 
para terem direito a estar nas revoluções.

A mulher não era vista como nos dias de hoje, 
duvidava-se da sua capacidade de ter uma carreira 
ou fazer algo que pudesse trazer respostas.

Aprendi que nem sempre a mulher foi bem vista e 
bem sucedida, não era livre, a sua palavra não era 
ouvida. Nos dias de hoje, tudo mudou, pois a mulher 
já é livre de fazer o que quer sem ser julgada por 
isso.

As mulheres que usavam a inteligência ficavam na 
penumbra e os homens ficavam com os louros que 
lhes pertenciam a elas.

No dia 27 de novembro, os alunos de 
GPI e EAC do 3º ano assistiram a visua-
lização do filme “Ágora”, na Biblioteca 
Municipal Eugénio de Andrade, no âm-
bito da Semana Internacional da Vio-
lência contra as Mulheres.

Registam-se algumas frases retiradas 
dos textos de apreciação crítica elabo-
rados pelos alunos na aula de portu-
guês.

“ Na luta entre pagãos, judeus e cristãos 
foram mortas, violadas e feridas mulhe-
res inocentes “ (Pedro Belo)

“ houve violência mental porque se po-
dia ver que as mulheres tinham pouco 
poder da palavra.” (Francisco Santos)

“ Hipátia, uma mulher que ensina fi-
losofia, matemática e astronomia (…).   
Hipátia não deseja casar-se, dedicando-

-se exclusivamen-
te aos estudos”. 
(Fábio Fradique)

 “ Hipátia acre-
ditava na teoria 
heliocêntrica que 
se opunha à teo-
ria apoiada pelos 

CICLO DE CINEMA - Um dia, um filme

homens, a teoria geocêntrica. Considero 
as ações dela bondosas (libertou o seu 
escravo) e corajosas naqueles tempos 
muito “silenciosos” para as mulheres. 
Hipátia foi condenada à morte por bru-
xaria porque recusou ser convertida ao 
cristianismo” (Daniel Carvalho)

“Hipátia defendia a teoria heliocêntrica 
e os cristãos chamaram-na de bruxa e 
apedrejaram-na, porque consideravam 
um insulto a Deus, citando a Bíblia que 
nenhuma mulher deve ter qualquer po-
der sobre o homem.” (José Veríssimo)

“Para persuadir as pessoas a executar 
Hipátia (…),Cirilo, o bispo, interpreta  
uma passagem da Bíblia, dizendo que 
as mulheres não devem ter voz própria 
nem controlo sobre os homens.” 

(André Duarte)

“não deixavam uma mulher falar por 
cima de um homem. (…) os seus conhe-
cimentos não eram aceites e foi acusa-
da de bruxaria.(…) pensou diferente e 
descobriu algo de novo mas não podia 
mostrar a sua pesquisa porque era mu-
lher.  (Miguel Magueijo)

Sobre o filme “Ágora” de Alejandro Amenábar

Cidadania e
Desenvolvimento
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Manifesto
A violência contra as mulheres expõe 
as fraquezas de quem não sabe que o 
verbo viver se conjuga com as palavras 
amor, paz, respeito, compreensão. De 
quem não sabe que a vida não se en-
contra com o ódio, o insulto, a agres-
são, o medo.

Neste dia em que lutamos pela elimi-
nação de todas as formas de violência 
contra as mulheres, unamos as nossas 
vontades para lutar contra a cobardia 
de quem encontra na força física uma 
forma de esconder a sua fraqueza en-
quanto ser humano; usemos a nossa 
força para gerar uma onda de soli-
dariedade capaz de abarcar todas as 
mulheres que em toda a parte sofrem 
agressões verbais, sexuais, físicas, psi-
cológicas. 

Contra a violência nós usamos da pa-
lavra, a arte, a música, acrescentamos 
a nossa indignação, mostramos a nos-
sa humanidade. Contra a violência nós 
nos insurgimos, nos rebelamos, nos re-
inventamos. 

A nossa luta é de hoje e de sempre, 
para que ao verbo viver se possa juntar 
o nome dignidade.

Um testemunho real
Naquele dia, eu disse que não. Não, não 
o queria conhecer. Não me interessava 
conhecê-lo, mesmo sendo tão aprecia-
do pelas raparigas da minha idade. Não 
gostou que eu o tivesse feito. Insistiu. 
Uma e outra vez, insistiu com as mi-
nhas amigas que me queria conhecer. 
Eu era adolescente e senti medo. Afi-
nal, ele era mais velho e as raparigas do 
Liceu achavam-lhe tanta piada. Mas eu 
não queria. Não gostava do aspeto, da 
atitude, das palavras que ele e outros 
nos dirigiam. A partir de então, sempre 
que me encontrava, lançava-me olha-
res penetrantes, raivosos, murmurava 
algumas palavras que eu não entendia. 
Comecei a perceber que o encontrava 
vezes de mais. E quando saía do Liceu 
às 6.15 e tinha de subir a rua até à ga-
ragem de S. João para apanhar o auto-
carro, fazia-o no meio de muita gente, 
olhava para trás, andava rapidamente. 
Até que um dia percebi que já não eram 
coincidências, cruzei-me com ele mes-
mo perto de minha casa. Era noite. Tive 
medo. Muito medo. Só aí tive coragem 
de contar.

Encontrei-o há pouco tempo. Já não 
sou adolescente. Já não tenho medo. 
Mas não consegui encará-lo. Senti um 
arrepio. Continuei.

Terei eu amado algum dia?
Terei eu amado algum dia? É verdade 
que o amor existe? Nada sei sobre a ver-
dade do amor, mas há uma coisa que 
me aconteceu, digo-vos. Aquilo foi uma 
espécie de feitiço, mistério, loucura, isso 
é que foi.

Mas que ideias tristes me assolam hoje; 
estou apenas em delírio, não me levem 
a mal. Estou simplesmente recordando, 
recordando. (…)Para quê recordar o 
passado se o presente está presente e o 
futuro é uma esperança? Espero que me 
acreditem, mas o passado é o que faz o 
presente, e o presente o futuro. O pas-
sado persegue-me e vive connosco cada 
presente. Eu tenho um passado, esta his-
tória que quero contar.

Será uma história interessante? Tenho 
as minhas dúvidas, pois afinal não é 
nada de novo. Há muitas mulheres que 
vivem assim.

In Paulina Chiziane, Balada de Amor 
ao Vento, Caminho

Basta
Basta.
— digo —
que se faça
do corpo da mulher:
a praça  —  a casa
a taça
A ÁGUA
Com que se mata
a sede
do vício e da desgraça

Mulheres de Abril, Maria Teresa 
Horta

A noite não adormece 
Nos olhos das mulheres,
A lua fêmea, semelhante nossa, 
Em vigília atenta vigia 
A nossa memória. 

A noite não adormece 
Nos olhos das mulheres, 
Há mais olhos que sono 
Onde lágrimas suspensas 
Virgulam o lapso 
De nossas molhadas lembranças. 

A noite não adormece 
Nos olhos das mulheres, 
Vaginas abertas 
Retêm e expulsam a vida
 Donde Ainás, Nzingas, Ngambeles 
E outras meninas luas 
Afastam delas e de nós 
Os nossos cálices de lágrimas. 

A noite não adormecerá
Jamais nos olhos das fêmeas, 
pois do nosso líquido lembradiço 
em cada gota que jorra 
um fio invisível e tónico 
pacientemente cose a rede 
de nossa milenar resistência.

Conceição Evaristo (Moçambique)
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MULHERES QUE FIZERAM HISTÓRIA

No âmbito da nova área curricular “Cidadania e Desenvolvimento”, o 5ºA discu-
tiu o tema “Igualdade de género”. Após, várias opiniões dos alunos, a turma re-
solveu enveredar pelo caminho de valorização do papel da mulher, na evolução 
da sociedade.

Assim relembraram-se nomes importantes da nossa história e sociedade, desde 
a Marquesa de Alorna, a Natália Correia a Catarina Eufémia.

Visita a nossa escola e verás como surpreendentes foram estas e outras perso-
nalidades.

Cidadania e Desenvolvimento

O meu nome é Luka. Sim, acho que já 
nos encontramos. Vivo no 2º andar, 
mesmo por cima de ti.

Ouviste alguma coisa durante a noite? 
Uma discussão… algum barulho…

Não me perguntes o que aconteceu. É 
que eu sou muito desastrada, às vezes 
até tento não falar alto, mas…talvez 
seja porque sou meio louca. 

Eu até tento não parecer muito orgu-
lhosa. 

Afinal, eles só batem se tu chorares. 

Depois disso, não voltas a perguntar 
porquê, já não te defendes, já não dis-
cutes. 

Sim, acho que estou bem. Sim, voltei a 
entrar por aquela porta. É o que direi se 
me perguntares. Não tenho nada par-
tido, nenhum ferimento… E afinal de 
contas nem tens nada com isso! 

Acho que gostava de ficar sozinha. E 
não me perguntes como me sinto.

Tradução livre de” My name is 
Luka”, Susanne Vega

O meu nome é Luka

No âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial da 
Filosofia, data marcada 
pela Unesco desde 2002, 
o grupo de professores de 
Filosofia tem estado a dina-
mizar a Maratona de Cartas 
junto dos alunos, docentes 
e auxiliares educativos do 
AEF. A Maratona de cartas 
deverá decorrer ainda no 
mês de dezembro e janeiro, 
altura em que as cartas se-
rão recolhidas. Prevêem-se 
cerca de 2500 assinaturas.

Este ano os casos assinala-
dos são os de 5 mulheres 
ativistas dos direitos huma-
nos: do Irão, Ucrânia, África 
do Sul, Brasil e Venezuela.

No dia 20 de novembro, a turma do CEFOI deslocou-se a Castelo Branco, ao Au-
ditório do IPJ, para assistir à representação do “Auto da barca do Inferno” pela 
companhia Contrapalco.

Quando se abriram as cortinas, vimos que o cenário eram dois panos, um ver-
melho e outro azul, não foi difícil compreender que um significava a barca do 
inferno e o outro a barco da glória… e então entraram as personagens.

 Os atores eram muito bons e o Diabo esteve em palco o tempo todo a fazer-nos 
rir e com uma energia surpreendente contrastando com a seriedade do anjo. 
Muitas personagens foram divertidas mas o Parvo, a Brizida e o Frade estiveram 
fantásticos, interagiram connosco, sentaram-se no colo dos espetadores e até 
levaram alguns para o palco. 

No final os atores responderam às perguntas do público e aí demo-nos conta 
que, sendo apenas seis eles interpretaram catorze personagens, foram excelen-
tes. Ser ator não é tão fácil como parece.

Assim, vimos recomendar esta peça para todos os colegas que queiram entender 
o “Auto da Barca do Inferno”, pois uma coisa é ler e tentar entender a linguagem 
de Gil Vicente fechados dentro d’uma sala de aula, outra é ver e ouvir os atores 
a representar, em palco, essa mesma peça. Tudo fica mais claro e percebemos 
como é divertida a crítica que Gil Vicente faz à sociedade do seu tempo.

Auto da Barca do Inferno URA

Desafio Matemático
Travessia de quatro casais
Quatro maridos ciumentos estão com as suas esposas na margem de um rio, 
e encontram uma embarcação sem barqueiro; esse barco é tão pequeno que 
não pode transportar mais do que três pessoas ao mesmo tempo. Pergunta-se 
como poderão passar estas oito pessoas, de forma que nenhuma das mulhe-
res fique em companhia de um ou dois homens na ausência do seu marido.  

The Universal Declaration of Human 
Rights states the basics that guarantee 
every human being is respected. While 
some ignore them, others see them as 
something of utmost importance, that 
should be protected, which they clearly 
are.

Firstly, respecting other’s rights is a 
way of making sure ours are not tram-
pled on. You get what you give. The op-
posite of this statement is also true. In 
fact, in the Carnation Revolution, the 
violation of the freedom of speech led 
to the disrespect of the right to govern 
conceded to Salazar.

In addition, protecting one’s rights is 
the cornerstone of a functioning so-
ciety. They allow everyone to pave the 
way for their goals and beliefs. For ins-

tance, it is estimated that about 200 
million children experience forced la-
bor conditions, which creates a base for 
poverty and for an abnormal society.

Finally, human rights are the fuel for 
the evolution of our species. Only in an 
environment of plain respect, can we 
be the most productive possible. When 
the right to partnership is given to a ci-
tizen, their capacity to create and inno-
vate increases. 

Thus, these rights reassure one’s satis-
faction and, therefore, their producti-
vity and are a condition for a functio-
ning society, meaning they are a benefit 
that should be protected. After all, you 
wouldn’t like to have someone prohibit 
you from reading this, would you?

The importance of human rights

Carolina Beatriz Ângelo foi uma médica ginecologis-
ta e feminista portuguesa. Foi a primeira mulher a 
votar no país, por ocasião das eleições da Assem-
bleia Constituinte em 1911.

Carolina Beatriz Ângelo nasceu a 16 de Abril e 1878 
(na Guarda) onde fez os estudos primários e secun-
dários.

Tirou o seu curso de médica cirúrgica na Escola Poli-
técnica em Lisboa, onde conclui o curso de medicina 
em 1902. Nesse mesmo ano, casou se com Januário 
Barreto.

Carolina Beatriz Ângelo tornou-se a primeira médica 
portuguesa a operar no hospital de S. José dedican-
do-se mais tarde a especialidade de ginecologista 

Enviuvou muito cedo, tendo ficado com o sustento 
da filha, Emília Barreto Ângelo, a seu cargo, tornando-se assim, “chefe de famí-
lia”.

Por ser “chefe de família”, foi a primeira mulher a conseguir votar em Portugal. 
Mais tarde, a lei viria a especificar que apenas “chefes de família” do sexo mas-
culino poderiam exercer o direito de voto.

Carolina Beatriz Ângelo morreu a 3 de Outubro de 1911, com 33 anos de idade

Auto da Barca do Inferno URA
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English class, 8ºA
Benazir Bhutto
Benazir Bhutto was born on June 21st, 
1953, in Karachi, Pakistan, the eldest 
child of former premier Zulfikar Ali 
Bhutto. She found the Pakistan People’s 
Party and serve as the nation’s prime 
minister (from 1971 to 1977). 

After completing her early education 
in Pakistan, she pursued her higher 
education in the United States. Bhutto 
attended Radcliffe College from 1969 
to 1973, and then enrolled at Harvard 
University, where she graduated with a 
Bachelor of Arts degree in comparati-
ve government. She studied at Oxford 
University from 1973 to 1977, comple-
ting a course in international law and 
diplomacy.

Bhutto returned to Pakistan in 1977 
and was placed under house arrest 
after the military coup led by General 
Mohammad Zia ul-Haq overthrew her 
father’s government. 

One year later her father was hanged. 
She inherited her father’s leadership of 
the PPP.

There was more family tragedy; in 1980 
her brother Shahnawaz was killed in 
his apartment on the Riviera in 1980. 
Another brother, Murtaza, died in 1996 
(while his sister was in power) in a gun 
battle with police in Karachi.

She moved to England in 1984, beco-
ming the joint leader in exile of the PPP, 
then returned to Pakistan on April 10, 
1986, to launch a nationwide campaign 
for open elections.

Benazir Bhutto was shot dead, in 2007 
when she returned to Pakistan. The 
suicide bomber killed himself by explo-
ding his own car killing more than 50 
people.

Maria Meireles, Maria João Pacheco, 
8ºA

Sheila Escovedo
Sheila Cecelia Escovedo was born on 
December 12, 1957. She is better known 
under the stage name Sheila E. She is an 
American percussionist, singer, author, 
and actress. She began her career in 
the mid-1970s as a percussionist and 
singer for The George Duke Band. After 
leaving the group in 1983, Sheila began 
a successful solo career, starting with 
her critically acclaimed debut album, 
which included the career-defining 
song, “The Glamorous Life”. She beca-
me a mainstream solo star in 1985. She 
is commonly referred to as The Queen 
of Percussion.

Simão Pereira, 8ºA

Amelia Earhart
Amélia Earhart was the first woman 
to receive The Distinguished Flying 
Cross,  award given for being the 
first woman to fly alone on the Atlan-
tic Ocean. She set several other re-
cords,  wrote books about her flying 

WOMEN WHO MADE HISTORY    

experiences, and was instrumental in 
forming organizations for women who 
wanted to pilot. 

Amelia disappeared in the Pacific Ocean 
near Howland Island while attempting 
a flight around the globe in 1937. She 
was pronounced dead on January 5th, 
1939. Her way of life, her career, and 
the way she disappeared tcontinues to 
fascinate people . 

Henrique Carvalho, João Ramos, 8ºA

Jeanne Manford
She was born in on 4 thDecember 1920 
and she died on 8 th January 2013 .

She was an American schoolteacher 
and activist. She founded the support 
group organization, parents, fami-
lies and friends of lesbians and gays 
(PFLAG) for which she was awarded the 
2012 presidential citizens medal.

In April 1972, Manford and her husband 
Jules were at home in Flushing,Queens, 
when they learned from a hospital’s te-
lephone call that her son Morty, a gay 
activist, had been beaten while distribu-
ting flyers inside the fiftieth annual In-
ner Circle dinner, a political gathering 
in New York City.  Reports stated that 
Morty was “kicked and stomped” while 
being led away by police. In response, 
she wrote a letter of protest to the New 
York Post that identified herself as the 
mother of a gay protester and complai-
ned of police inaction. She gave inter-
views to radio and television shows in 
several cities in the weeks that follo-
wed, always accompanied by her hus-
band or son.

In 1993, she was the grand marshal of 
the first pride parade in Queens, New 
York.

In February 2013, it was announced 
that President Barack Obama was to 
honor Manford posthumously with the 
2012 Presidential Citizens Medal, the 
second highest civilian award given by 
the United States, for her work in co-
-founding PFLAG and ongoing years of 
LGBT advocacy.

Marta Ramos; Tatiana Afonso, 8ºA

Elizabeth Blackwell
She was born on 3rd February 1821 in 
Bristol, England, to Samuel Blackwell, 
a sugar refiner, and his wife, Hannah 
Blackwell.

Elizabeth was a British physician, nota-
ble as the first women ro receive a me-
dical degree in the United States and 
the first woman on the Medical Regis-
ter of the General Council. She was the 
first woman to graduate from a medical 
shcool, She was a pioneer in promoting 
the education of women in medicine 
in the United States, as well as a social 
and moral reformer in both the United 
States and the United Kingdom. 

Due to her contribution to the world of 
medicine, she now has a national holi-
day dedicated to her on February 3rd 

to celebrate her innovative work in me-
dicine called

“National Women Physicians Day “. 

She died on 31st May 1910 with 89 
years old. 

Matilde Abrantes, 8ºA

Carolina Beatriz Ângelo
Carolina Beatriz Ângelo was born in 
Guarda, April 16th, 1878 and died in 
Lisbon, on October 3rd, 1911. She was 
a Portuguese doctor and feminist. She 
was the first woman to vote in Portu-
gal, in the elections of the Constituent 
Assembly, in 1911.

The fact that she was a widow and had 
to support her daughter, Emília Barreto 
Ângelo, allowed her to invoke in court 
the right to be considered a «head of 
the family», thus becoming the first wo-
man to vote in the country in the cons-
tituent elections, on May 28th, 1911. 
In order to avoid that such an example 
could be repeated, the law was amen-
ded the following year, specifying that 
only male heads of household could 
vote. 

Diogo Silva, 8ºA

Joan Baez
Joan Chandos Baez was born on Ja-
nuary 9th, 1941. She is an American 
singer, songwriter, musician, and acti-
vist, whose contemporary folk music 
often includes songs of protest or so-
cial justice. Baez has performed publi-
cly for over 60 years, releasing over 30 
albums. Fluent in Spanish and English, 
she has also recorded songs in at least 
six other languages. Although regarded 
as a folk singer, her music has diversi-
fied since the counterculture era of the 
1960s, and encompasses genres such 
as folk rock, pop, country and gospel 
music.

Although a songwriter herself, Baez 
generally interprets other composers’ 
work, having recorded songs by Bob 
Dylan, the Allman Brothers Band, the 
Beatles, Jackson Browne, Leonard 
Cohen, Woody Guthrie, Violeta Par-
ra, The Rolling Stones, Pete Seeger, Paul 
Simon, Stevie Wonder and many others. 
She has also interpreted songs of more 
recent songwriters, including Ryan 
Adams, Josh Ritter.

She began her recording career in 1960 

and got immediate success. Her first 
three albums, Joan Baez, Joan Baez, 
Vol. 2, and Joan Baez in Concert all 
achieved gold record status. 

Some of her famous Songs o include 
«Diamonds & Rust”, “The Night They 
Drove Old Dixie Down”. She is also 
known for “Farewell, Angelina”, “Love 
Is Just a Four-Letter Word”, “Forever 
Young”,  and “We Shall Overcome”. She 
was one of the first major artists to re-
cord the songs of Bob Dylan in the early 
1960s; Baez was already an internatio-
nally celebrated artist and did much 
to popularize his early songwriting 
efforts. Baez also performed fourteen 
songs at the 1969 Woodstock Festival.

She has committed herself to political 
and social activism in the fields of non-
violence, civil rights, human rights and 
the environment. 

Baez was inducted into the Rock and 
Roll Hall of Fame on April 7, 2017.

Pedro Arrieche, Rafael Santos, 8ºA

Amelia Earhart:
She was born on July 24, 1897 in Atchi-
son, Kansas, U.S. She was an Ame-
rican aviation pioneer and author. 
Earhart was the first female aviator to 
fly solo across the Atlantic Ocean.  

She received the United States Distin-
guished Flying Cross for this accom-
plishment.       

She wrote best-selling books about her 
flying experiences and was important 
in the formation of The Ninety-Nines, 
an organization for female pilots.   

In 1935, Earhart became a visiting fa-
culty member at Purdue University as 
an advisor to aeronautical enginee-
ring and a career counselor to women 
students. She was also a member of 
the National Woman›s Party and an 
early supporter of the Equal Rights 
Amendment.

During an attempt to make a circumna-
vigational flight of the globe in 1937 in 
a Purdue-funded Lockheed Model 10-E 
Electra, Earhart and navigator Fred 
Noonan disappeared over the central 
Pacific Ocean near Howland Island. 

People are still fascinatied with her life, 
career, and disappearance today.

Gonçalo Nabais, 8ºA
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NOTÍCIAS DO PES - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

SBV para todos!
A escola tem que ser um 
lugar de SAÚDE. Todos de-
vemos estar atentos e pre-
parados para contribuir de 
forma positiva, tanto  para a 
saúde individual, como para 
a saúde coletiva.

O comprometimento da ho-
meostasia do organismo hu-
mano, pode surgir em qual-
quer circunstância, mesmo 
em situações de emergên-
cia. 

Na comunidade escolar, 
onde diariamente nos en-
contramos, é necessário 
estarmos minimamente 
preparados, para eventuais 
situações de emergência, 
respondendo ao apelo humano de entreajuda.

O SBV (suporte Básico de Vida) é um conjunto de procedimentos bem definidos, 
com metodologias padronizadas, que tem por objetivo reconhecer as situações 
de perigo de vida iminente e agir perante as mesmas.

Nestas circunstâncias é fundamental saber, como e quando, pedir ajuda e saber 
iniciar de imediato, sem recurso a qualquer equipamento, manobras que contri-
buam para a preservação da vida humana.

Tendo por base esta necessidade, o PES em articulação com a UCC – Centro de 
Saúde do Fundão, estão a promover ao longo do ano letivo sessões formativas 
de SBV. Estas ações são dinamizadas pela Enfermeira especialista Sandra Cunha 
e destinam-se a alunos, docentes e não docentes do nosso agrupamento.

Já foram realizadas sessões de SBV para alunos das turmas TAS17 e APS16; não 
docentes e uma primeira sessão para docentes, onde foram transmitidos co-
nhecimentos práticos essenciais para se  poder atuar, enquanto cidadãos, numa 
situação de emergência. 

A segunda sessão para docentes irá decorrer em janeiro e considerando o eleva-
do interesse pelas sessões formativas poderão, ainda, ser realizadas outras, para 
docentes e não docentes, durante o segundo período. 

Também durante o segundo período, em todas as turmas do 9º ano serão dina-
mizadas sessões, no âmbito dos objetivos do  Programa da disciplina de Ciências 
Naturais, pela enfermeira Sandra Cunha.

Os participantes consideraram muito úteis os conhecimentos adquiridos. 

Estas sessões formativas permitirão capacitar a comunidade escolar com compe-
tências técnicas e responsabilidade cívica, através de uma aprendizagem partici-
pativa de SBV, orientada por uma técnica especialista e centrando nos participan-
tes a importância que assumem como o primeiro elo da Cadeia de Sobrevivência.

Epilepsia na escola
Entender o que é, saber como se manifesta e como socorrer uma criança ou um 

jovem no meio de uma crise são papéis fundamentais para os profissionais da 
escola! 

A epilepsia, atinge cerca de 2% da população mundial, sendo que em 50% dos 
casos, as crises têm início na infância. Em Portugal, estima-se que a epilepsia 
afete 4 a 7 mil habitantes. 

Uma crise epiléptica é a ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas devidos a 
uma atividade neuronal excessiva no cérebro, com duração variável (geralmente 
entre alguns segundos a vários minutos).

No dia 21 de novembro, tivemos na nossa escola o Dr. Tiago Neves e o Dr. Pedro 
Xavier, médicos Internos de Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde do 
Fundão, que apresentaram uma comunicação, relativa ao tema Epilepsia e ao 
modo como proceder perante uma crise epiléptica. 

A sessão teve como objetivo orientar os profissionais da educação sobre as ca-
racterísticas da doença, suas manifestações e modo de atuação em caso de crise.

Perante uma crise “de ausência”, sem queda, nem movimentos convulsivos (por 
exemplo, em que ocorra apenas um período de confusão e comportamentos in-
vulgares) deve-se:

1. Proteger a criança de um eventual perigo durante uma possível crise

2. Dar o devido apoio até à recuperação completa da consciência

Numa situação de crise, para além do episódio de crise, em si, é necessário estar 
atento, para que não ocorram acidentes consequentes. Nesta situação recomen-
da-se:

1. Manter a calma e ir controlando a duração da crise. A maioria das crises dura 
1 a 3 minutos e não necessita recorrer ao Serviço de Urgência;

2. Pedir ajuda  e tranquilizar a criança/jovem e os restantes colegas;

3. Deitar a criança de lado (PLS), no chão;

4. Desapertar-lhe a roupa em volta do pescoço;

5. Colocar algo mole/macio sob cabeça (o casaco, por exemplo);

6. Permanecer sempre próximo, procurando acalmá-la.

7. Quando esta despertar continuar a falar calmamente;

8. Se o médico prescreveu o medicamente retal, e há indicação para que deve ser 
administrado, deve-se o fazer de forma a preservar a privacidade da criança. 

9. Após a crise, a criança fica sonolenta e confusa. Não a perturbe, fique a vigiá-
-la até que recupere totalmente. Mantenha-a na posição lateral de segurança.

Não se deve ALARMAR; contrariar os movimentos; dar nada para beber ou co-
mer. E é importante saber que não se devem colocar objetos na boca, nem puxar 
a língua para fora. 

O 112 só deverá ser acionado se a crise tiver uma duração superior ao normal, 
se surgiram convulsões sucessivas ou se ocorreram acidentes em consequência 
da crise.

É necessário também, adotar atitudes positivas e de partilha, para evitar estig-
mas e fortalecer a autoconfiança das crianças e dos jovens com epilepsia que, 
por vezes, sentem o “peso” da doença,  integrados nos seus locais de trabalho 
ou de estudo.

MÊS DA DIABETES
A diabetes é uma doença crónica, silenciosa, com consequências devastadoras 
para o organismo e para a saúde se não for tratada cuidadosa e atempadamente. 
Alertar para esta doenças e para os fatores potenciadores da mesma,  foram os 
objetivos para declararmos o mês de novembro, como o Mês da Diabetes! 

O clube de saúde, através dos alunos da turma PTAS18, coordenados pela en-
fermeira Filomena da UCC, pelo PES e por docentes da componente tecnológica, 
desenvolveram várias ações ao longo do mês de novembro, com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade para a importância de adotar comportamentos pre-
ventivos da doença e para a adoção de hábitos de vida mais adequados para 
quem já desenvolveu a doença.

Assinalou-se o Dia Mundial da Diabetes (14 de novembro) com a realização de 
um rastreio à glicemia, que decorreu, nesse dia, no gabinete de Saúde, a pessoas 
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adultas da comunidade escolar. Este rastreio foi organizado por um grupo de 4 
alunas. Duas enfermeiras do Centro de Saúde realizaram os testes de glicemia. 
Sendo a alimentação, um dos fatores determinantes nesta doença, os 30 par-
ticipantes foram convidados, posteriormente, a participar numa sessão sobre 
“Alimentação Saudável e diabetes” (dinamizada pelo Dr. Tiago Neves e pelas 
Enfermeiras Isabel Sebastião e Carla Martins, da UCC), com o objetivo de melho-
rarem os seus hábitos de alimentação e prática de exercício físico. Durante o 2º 
período poderão, novamente proceder à medição da glicemia e avaliar a resposta 
às alterações dos seus hábitos alimentares.

Ainda no âmbito do mês da Diabetes, um grupo de alunos do TAS18 participou 
no 4º Concurso de realização de vídeo – “Novembro mês da diabetes 2018”, 
promovido pelo Programa Regional da Diabetes da ARS do Centro, em articula-
ção com as Unida- des Coordenadoras 
Funcionais da Dia- betes e Programa 
de Saúde Escolar da ARS Centro, com 
apoio da Socieda- de Portuguesa de 
Diabetologia. A recolha de imagens 
e a montagem do filme esteve a cargo 
do Clube de Foto- grafia. O vídeo pro-
duzido foi premia- do com  o 3º lugar,  
no valor de 100€, em material didáti-
co, escolar ou desportivo.

Para complementar as atividades desenvolvidas no âmbito do mês da Diabetes, 
um grupo de mais 6 alunas dinamizaram uma sessão sobre o mesmo tema para 
os alunos do 1º ciclo da Escola EB1 do Salgueiro (a escola do nosso agrupamento 
mais distanciada da escola sede). Depois das apresentações e de uma breve en-
trevista de diagnóstico, fez-se uma  breve apresentação do tema. Posteriormente 
os meninos elaboraram frases e textos, relativos à diabetes e construíram puzz-
les sobre a temática. Terminadas as tarefas foi altura para avaliar o que tinham 
aprendido. E não é que nos surpreenderam pela positiva?

No final ainda levaram para casa um desdobrável informativo e o símbolo azul 
do Dia Mundial da Diabetes para falarem com os pais sobre o tema.

Esta atividade contou com o apoio da UCC- Centro de Saúde do fundão, através 
da Enfermeira Filomena, e com apoio da CMF, que nos facultou o transporte para 
podermos realizar a deslocação.

Assinalar o Mês da Diabetes na EB1 do Salgueiro
A perspetiva das alunas Érica Barata, Vânia Campos, Vânia Bento e Ana Henri-
ques (TAS18)

No dia 28 de Novembro, durante a manhã, fomos à escola do Salgueiro acompa-
nhadas pela Sra. Professora Alda Fidalgo e pela Sra. Enfermeira Filomena Correia 
do Centro de Saúde do Fundão, para desenvolver uma atividade de sensibiliza-
ção sobre a Diabetes, no âmbito do projeto do Diabetes (clube de saúde).

A razão da escolha da escola do Salgueiro teve a ver com o facto de ser a escola 
do nosso agrupamento mais distanciada da escola sede. Com a nossa ida quise-
mos aproximar um pouco mais a distância entre as duas escolas e proporcionar 
aos alunos da escola do Salgueiro um pouco de convívio com alunos mais velhos, 
do mesmo agrupamento.

A atividade iniciou-se com a apresentação das seis alunas do projeto “Diabetes 
– intervenção no 1º ciclo”. Seguiu-se uma pequena entrevista aos alunos sobre 
o que “achavam que é a diabetes”. Alguns alunos já mostraram alguns conhe-
cimentos sobre o assunto, enquanto outros, disseram coisas um pouco mais 
confusas!  

De seguida fizemos uma pequena apresentação com uma explicação simples 
do que é a doença, tipos de diabetes, os sintomas, a prevenção e cuidados a ter 
quando já se tem  diabetes. No final da apresentação, mostrámos um pequeno 
filme em banda desenhada, que explicava de forma simples, qual é o problema, 
a nível do organismo.

De seguida propusemos aos meninos que fizessem um desenho sobre alguma 
coisa relacionada com o tema e que também escrevessem uma frase sobre o 
assunto. 

Seguiu-se uma atividade mais lúdica, de montagem de puzzles (construídos por 
nós sobre o tema e que incluíam heróis da BD e frases apelativas). Nesta ativida-
de pudemos interagir bastante com eles e ajudámo-los a construir o puzzle na 
totalidade. Foi muito bom ver o produto final! Eles gostaram tanto, que deixámos 
ficar os seis puzzles para eles poderem fazer mais vezes.

Aproximava-se a hora do lanche da manhã e era hora de concluirmos!

Voltámos a fazer pequenas entrevistas aos meninos para que nos respondessem 
a questões sobre o tema que apresentámos. Todos responderam corretamente 
às questões e todos mostraram vontade de realizar outras atividades como esta.

Ao inicio achámos que seria uma tarefa complicada transmitir aos pequeninos 
a ideia do que é a diabetes e quais os impactos que esta doença tem na vida das 
pessoas. Porque afinal eles ainda estão no 1º ciclo!

A verdade é que nos surpreenderam!

Esta atividade foi enriquecedora, tanto para as crianças, como para nós!

Os meninos aprenderam mais sobre a diabetes e poderão entender melhor o 
problema que alguns dos avós deles já têm. Aprenderam também que é possível 
prevenir a diabetes tipo II, com hábitos alimentares e de prática de exercício fí-
sico adequados. Esta informação poderá ser transmitida aos pais e todos juntos, 
sedimentarem hábitos mais saudáveis. Levaram para casa um lacinho azul e um 
folheto informativo, que pode servir para iniciar a conversa.

No início estávamos um pouco nervosas e receosas, mas para nós, a experiência 
não podia ser mais enriquecedora!

Para podermos apresentar o tema “Diabetes” tivemos que o preparar, pesquisan-
do bastante sobre o assunto. Hoje sabemos muito mais do que no início, quando 
iniciámos o trabalho. Tivemos que preparar materiais adequados à idade das 
crianças e isso foi também um desafio. Também o convívio com os meninos foi 
muito bom e deixou alguma saudade! Conhecemos todos os meninos pelo seu 
nome e eles também ficaram a conhecer-nos pelo nosso nome. No final, já no 
recreio, vieram fazer-nos adeus, quando já íamos para a carrinha. 

A parte que mais gostámos foi quando os alunos sabiam tudo o que ensinámos 
sobre a diabetes e mostraram interesse pelo tema. Fez-nos pensar e refletir sobre 
a importância do saber e a importância de sempre queremos saber mais.

Outra coisa que nos surpreendeu é que eles souberam esperar pela sua vez e 
esperaram para dar as suas opiniões. 

Também o empenho, o esforço e criatividade que eles demonstraram foram mui-
to grandes e estimulantes!

Na preparação e apresentação deste trabalho tudo correu bem! Achamos que é 
uma boa forma de nós alunas e alunos mais velhos aprendermos, ensinando as 
crianças mais novas. É sem dúvida uma atividade que vamos querer repetir!

Aprender sobre a Diabetes

No âmbito do Clube de Saúde, no passado dia 28 de novembro, vieram à 
nossa escola um grupo de alunas do curso profissional, a professora Alda 
Fidalgo e a enfermeira Filomena Correia para nos falar da doença da diabetes. 
Realizámos diversas atividades: vimos um PowerPoint, fizemos desenhos e 
puzzles sobre o tema e aprendemos muito. Quando chegámos a casa, parti-
lhámos o que aprendemos com os nossos pais. Foi muito interessante! 

Alunos da EB de Salgueiro
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Raspberry Pi: o engenhoso mini computador

O projeto Raspberry Pi surgiu inicial-
mente como uma ferramenta para 
linguagens de programação. Nas uni-
versidades, os aplicativos para estu-
dar informática estavam em declínio 
e poucos estudantes que chegavam a 
este nível de ensino tinham algumas 
habilidades em programação. A solu-
ção de Eben Upton, diretor de estudos 
científicos na área da programação no 
St. John’s College da Universidade de 
Cambrigde e criador do Rasperry Pi, 
foi criar um computador em miniatura, 
pouco maior que um cartão de crédito, 
que custava apenas 35 dólares. Era um 
computador barato o suficiente para 
que cada estudante conseguisse desen-
volver métodos práticos na disciplina 
de informática.

O primeiro modelo era essencialmente 
uma placa de circuito com um chip de 
processador smartphone, 256 megaby-
tes de RAM e algumas opções atrativas 
para conectividade: portas USB, uma 
entrada para cartão de memória, pi-
nos de entrada-saída de uso geral para 
ligá-lo a outros dispositivos, uma por-
ta Ethernet, uma porta HDMI e portas 
analógicas para conectá-lo a uma te-
levisão ou a um monitor de computa-
dor. “Tentei que fosse barato, robusto 
e divertido”- afirma Upton à revista de 
engenharia IEEE Spectrum.

Atualmente, já há 3 modelos de Rasp-
berry Pi com várias versões, que se di-
ferenciam entre si devido à otimização 

e eficiência energética apresentadas 
por cada um deles. As versões com o 
nome “Model B” referem-se aos melho-
res computadores, o sinal “+” indica 
que o produto é uma revisão da versão 
original, a versão “Model A” é o nome 
dado para as versões mais simples, 
mas nem sempre mais baratas. Por 
fim, o “Zero” aparece apenas no Rasp-
berry Pi mais barato e mais simples.  
“O Raspeberry Pi Model 3B + é o que 
mais se destaca em vendas por todo 
o planeta.” -indica a revista MagPi. 
Hoje, esta plataforma é a terceira mais 
vendida no mundo. “A Raspberry Pi al-
cançou esse marco vendendo ao norte 
de 12,5 milhões de placas em cinco 
anos. (...) O terceiro lugar pode soar 
como a medalha de bronze, mas dadas 
as vendas astronômicas do Windows PC 
e Apple, é uma conquista incrível.” - re-
fere a revista MagPi.

“Dez mil teria sido um ótimo resulta-
do para nós”- relembra Upton quando 
o Raspberry Pi foi lançado em Feverei-
ro de 2012. No entanto, este valor não 
só foi alcançado como ultrapassado, 
devido à grande explosão de vendas 
no mercado. Um computador que era, 
originalmente, para ser colocado nas 
mãos dos jovens estudantes, melho-
rando a sua aprendizagem ao nível pro-
gramático, hoje tem várias utilizações 
pelo mundo 

Afonso Tavares, 12 CT2, nº 3

O Raspberry Pi é uma placa computacional úni-
ca, do tamanho de um cartão de crédito, constituída 
pelo sistema operativo Linux. No geral, esta placa 
pode fornecer todas as capacidades de um computa-
dor num nível de consumo energético baixo, poden-
do ser considerada um mini computador eficiente. 

GeoMAC, o mini agricultor de cerejas, é uma ideia ain-
da em andamento expressa num robô que vai ter o in-
tuito de integrar nas áreas de plantação de cerejeiras, 
ajudando os agricultores da nossa região através da 
implementação da tecnologia na agricultura. Para isso 
vamos utilizar instrumentos do LEGO, mais precisa-
mente o robô LEGO MINDSTORMS EV3.

A maior fonte de rendimento da nossa região, o Fun-
dão, é o cultivo da cereja com posterior venda para o 
mercado nacional e internacional. Com isto em mente, 
e com o objetivo de ajudarmos a desenvolver e aumentar esta fonte de rendi-
mento, o meu grupo pensou em várias hipóteses para facilitar e agilizar a tarefa 
dos agricultores. No fim de um longo debate concluimos que a melhor solução 
seria o GeoMAC. Mais tarde, num artigo futuro, outro elemento do meu grupo vai 
referir quais os processos do robô e como este irá funcionar.

Com a criação do GeoMAC não temos só o objetivo de prosperar o rendimento 
do cultivo da cereja, mas também de inserir cada vez mais a tecnologia na agri-
cultura. Consideramos que a integração do GeoMAC (sendo ainda uma ajuda 
muito fraca comparada com toda a ajuda que a tecnologia pode prestar à agricul-
tura) pode incentivar os agricultores a apostarem e a investirem na tecnologia. 
Tudo na nossa vida revela-se mais fácil com o uso da tecnologia, e na agricultura 
não é exceção. E por isso queremos também, com este projeto, mostrar a todos 
os agricultores que com a utilização de mais tecnologia nas suas culturas, a sua 
produção pode aumentar muito. 

Filipe Loureiro, 12ºCT2, nº:17

GeoMAC 

O “GeoMAC” é um robô em que “Geo” 
significa Terra e “MAC” mini agricultor 
de cereja. Foi montado e programado 
pelo meu grupo com peças e sensores 
do Lego e irei descrever as suas funcio-
nalidades e os procedimentos que se 
irão realizar.

Neste projeto teremos acesso para 
construir o “GeoMAC” aos seguintes 
sensores do Lego Mindstorms: os sen-
sores de toque, de cor, de ultrassons, 
de infravermelho, de temperatura e de 
pH. Vamos também poder beneficiar de 
umas lagartas, graças ao Agrupamento 
de Escolas do Fundão que nos dispo-
nibiliza todos estes materiais, para fa-
cilitar a locomoção do “GeoMAC”. Não 
existe sensor de pH do Lego e assim, 
utilizámos um sensor de temperatura 
que tem os mesmos procedimentos que 

GeoMAC 

A tecnologia com feixe de protões en-
contra-se num estado de desenvolvi-
mento avançado, o que permite o tra-
tamento eficaz de múltiplos tipos de 
cancro, reduzindo eventuais efeitos se-
cundários relativamente a tratamentos 
baseados em tecnologias mais conven-
cionais, como quimioterapia e radiolo-
gia, minimizando as lesões em tecidos 
saudáveis circundantes dos temores.

A terapia com protões representa o 
próximo passo nesta evolução tecno-
lógica, ao utilizar feixes de protões e 
iões leves. Na radioterapia com protões 
as propriedades únicas dos feixes de 
partículas carregadas permitem focar e 
depositar o máximo de energia de uma 
forma muito mais precisa. Não pre-
tendendo substituir a terapia conven-
cional, o uso de protões sobre outros 
métodos de radiação é a possibilidade 
de fornecer doses mais elevadas ao tu-
mor, sem o aumento da toxicidade dos 
órgãos envolventes.

A unidade que se propõe criar, única 
no país, irá dar a Portugal a grande 
oportunidade de se destacar na apli-
cação das mais avançadas tecnologias 
no tratamento do cancro e promover 
investigação, inovação e educação em 
áreas essenciais do conhecimento, co-
locando o SNS ao nível dos mais presti-
giados prestadores de cuidados de saú-

de internacionais. Esta instalação deve 
funcionar como núcleo de um centro 
de investigação, com ligação forte en-
tre física, medicina e outras profissões.

Atualmente, qualquer vendedor pode 
desenvolver um acelerador de protões 
para a terapia do cancro, utilizando 
tecnologia facilmente acessível. Ao 
mesmo tempo, os modelos-padrão de 
ciclotrões e sincrotrões e os novos mo-
delos com supercondutores, DWA ou 
lasers, e recentes avanços na imagio-
logia com protões permitem ter con-
fiança num boom na terapia do cancro 
com protões. O grande benefício deste 
boom é o aumento da longevidade e da 
qualidade de vida dos doentes tratados 
com protões, devido à redução signifi-
cativa da dose de radiação que os ór-
gãos saudáveis recebem.

 Joana Gonçalves, 12ºCT1, nº10
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Tratamento oncológico com protões

o sensor de 
pH.

Este projeto 
vai dividir-
-se em duas 
partes, a 
p r i m e i r a , 
resume-se à 
medição da 
temperatu-
ra da terra, e a segunda, à semeação 
(da semente da cerejeira) ou modifica-
ção do terreno com alteração do pH da 
mesma, se for básica o “GeoMAC” colo-
cará uma solução ácida e se for ácida o 
“GeoMAC” colocará uma solução alcali-
na. Com isto, o meu grupo de trabalho 
pretende desenvolver uma maior pro-
dução de cerejas na nossa região. 

Tiago Batista  nº 30  12º CT2

Para além da pedra

No âmbito da disciplina de Física, o meu 
grupo escolheu o Templo de Kukulcán, 
localizado no México, para a elaboração 
de um projeto inserido no tema ‘Física 
das Partículas’, que tem como objetivo 
descobrir o que se encontra dentro da 
terceira pirâmide inserida no interior 
deste templo e para tal teremos de tra-
balhar com muões.

Muões são partículas subprodutos de 
raios cósmicos. Quando os raios cós-
micos atingem a atmosfera superior 
da Terra, os muões dispersam-se pelo 
planeta. Um espaço aberto na pirâmi-
de contem mais muões que a estrutura 
sólida rochosa, assim é possivel deter-
minar a localização e existência de algo 
no interior dessa terceira pirâmide.

Neste trabalho nós iremos ter por base 
outro projeto realizado na pirâmide de 
Gizé no Egito. Iremos utilizar a mesma 
técnica chamada tomografia de muões 
que é capaz de seguir as partículas que 
bombardeiam a Terra quase à velocida-

de da luz e penetram de forma profun-
da nos objetos sólidos. Assim ao utili-
zar esta mesma técnica no templo que 
escolhemos, iremos ter mais hipóteses 
de o projeto correr bem e dar resulta-
dos, pois foi utilizada com sucesso na 
pirâmide de Gizé.

Concluindo, este projeto é muito en-
riquecedor pois dá-nos novas infor-
mações e conhecimentos que são real-
mente importantes para o futuro e que 
despertam a nossa curiosidade.

Carmo Moura nº6 12ºCT1 

Fontes: https://observador.pt/2017/11/02/
descoberto-grande-espaco-vazio-dentro-da-
-piramide-de-gize/ 
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A ESA (Agência Espacial Europeia) e 
a Fundação Airbus, na celebração do 
50º aniversário do primeiro homem a 
chegar à lua, convidaram alunos de to-
dos os estados membros da UE (União 
Europeia), entre os 8 e os 19 anos, a 
inscreverem-se para o concurso “Moon 
Camp Challenge” (Desafio do Acampa-
mento Lunar) com o fim de criar um 
acampamento na lua.

Este desafio realiza-se desde 2018 
até 2019 e de entre todos os estados 
membros convidados, Portugal está in-
cluído. Para a resolução deste desafio, 
os alunos têm que usar tecnologias de 
modelagem 3D, tais como, por exem-
plo, o Fusion 360, aprendendo a usar 
esses programas para a criação de mo-
delos 3D do acampamento e da sua ma-
quete. Aprendem também as variadas 
condicionantes da exploração espacial 
(o solo, o vácuo, a radiação solar…), a 
exploração de novas infra estruturas e 
consequentemente materiais e técnicas 
para a utilização destes, para além de 
técnicas de sobrevivência na lua, de lo-
cais e também técnicas de extração de 
água lunar, entre muitas outras situa-
ções que o aluno terá que estudar para 
criar uma boa resposta a este desafio. 

Os alunos têm igualmente que criar 
experiências que se relacionem e se 
possam aplicar na lua tais como o de-

ESA desafia alunos do  AEF

senvolvimento de um lazer que possa 
destruir ou mudar a trajetória de cor-
pos como meteoritos que na lua se po-
dem tornar muito perigosos devido às 
falta de atmosfera e à consequente fal-
ta de atrito criada por esta. 

Este trabalho tem de ser coordenado 
por um professor e no final o resultado 
das suas pesquisas será exposto a um 
júri que elegerá os melhores.

Assim, a ESA procura promover a pes-
quisa sobre a lua, o trabalho em grupo 
dos estudantes e o retorno do homem à 
lua, um local tão perto mas tão distante 
que sempre suscitou interesse pelo ser 
humano.

André Andrade, Nº8, 12ºCT2

Bibliografia:

https://m.esa.int/Education/Teachers_Corner/
Moon_Camp_Challenge_Be_part_of_the_futu-
re_of_space_exploration_by_designing_a_Moon_
base

No âmbito do projeto Moon Mamp 
Challenge proposto pela ESA e a Airbus 
onde o objetivo é criar um acampamen-
to autossustentável com recursos da 
lua.

Estas habitações serão debaixo de ter-
ra, o que irá servir como escudo para 
a radiação e contra os meteoritos que 
caem regularmente no solo lunar. Para 
garantir a autossustentabilidade terá 
de ter uma máquina que consegue der-
reter o gelo e torná-lo próprio para con-
sumo.

De forma a ser possível o contacto com 
a Terra será necessária eletricidade que 
será fornecida a partir de energia so-
lar. No acampamento a luz dentro das 
habitações seria captada através de cla-
raboias.

As estufas onde serão produzidos os 
alimentos para a alimentação para os 
astronautas terão como substrato o 
solo lunar e formadas com acrílico 
onde dará para captar a radiação neces-

ESA desafia alunos a criar um acampamento na lua

sária para a criação e desenvolvimento 
das plantas. 

A deslocação para os locais de explora-
ção será feita através de um carro com 
capacidade para transportar os mate-
riais e pessoas e será alimentado por 
baterias de lítio.

O projeto será desenvolvido em dois 
programas de modelação 3D, nomea-
damente, Catia v5 e Fusion 360.

Bruno Faísca, nº14 12ºCT2

Bibliografia:

http://fatosdesconhecidos.com.br/esse-e-o-
-material-que-podera-ser-usado-na-construçao-
-de-casas-na-lua/ 

Nos dias 26 a 29 de Abril, realizou-se 
a fase nacional da competição CanSat 
2018. À medida em que nos prepara-
mos para trabalhar neste projeto desa-
fiador novamente, torna-se fundamen-
tal avaliar a nossa participação no ano 
anterior.

Neste concurso, pretende-se desenvol-
ver um microsatélite que será inseri-
do numa lata, sendo depois lançado a 
algumas centenas de metros de altura. 
Durante a queda, para missão primária, 
o satélite irá recolher dados de pressão 
e temperatura com recurso a sensores 
inseridos num Arduino Pro Micro, que 
serão depois transmitidos, por teleme-
tria, para uma antena conectada à esta-
ção terrestre. Na edição anterior, para a 
missão secundária, decidimos montar 
câmera que pudesse detetar possíveis 
incêndios florestais ou zonas de eleva-
do risco geológico. Por outro lado, neste 
ano planeamos ajudar nos esforços de 
reflorestação medindo a humidade do 
solo, e se se inserir dentro de determi-
nados parâmetros, o satélite irá libertar 
sementes.

Mesmo antes de chegarmos à final na-
cional, vários trabalhos já tinha sido 
desenvolvido. Só após uma extensa can-
didatura, dois relatórios, uma apresen-
tação, um poster, a construção de uma 
antena Yagi, a montagem e programação 
do Arduino e da estação terrestre, é que 
finalmente pudemos apanhar um avião 
e viajar para a ilha de Santa Maria nos 
Açores. Curiosamente, num concurso, 
findo a 31 de outubro, esta localização, 
além de concursos académicos, também 
está envolvida com uma proposta de ex-
ploração espacial. Cerca de 14 consór-
cios internacionais pretendem instalar, 
numa posição estratégica, uma base de 
lançamento de satélites. Com uma loca-
lização que permite colocar no Espaço 
satélites de médio alcance, esta será um 
ponto de relevância para projetos da 
nova geração de pequenos satélites. 

À chegada, deparámo-nos com uma 
atmosfera intimidante, com 15 outras 
equipas, todas com projetos igualmen-
te ambiciosos e relevantes. Após uma 
uma palestra, uma observação das luas 
de Júpiter ao telescópio e um serviço de 
jantar surpreendentemente satisfatório, 
voltámos para o nosso quarto onde tive-
mos o sono de que gravemente necessi-
távamos.

O que se seguiu foi um dia que começou 
com uma apresentação, seguida de uma 
tarde e uma noite a resolver problemas 
entre os quais uma estação terrestre 
que não estava a funcionar.

Na manhã seguinte, a antena foi mon-
tada e foi realizado o lançamento de 
teste, em que, felizmente, o paraquedas 
funcionou como era devido. Para além 
disso, também assistimos a uma visita 
guiada às empresas Edisoft e à compa-
nhia aérea SATA e finalmente consegui-
mos transmitir vídeo em direto da lata, 
para a estação terrestre. 

No penúltimo dia o nosso CanSat foi 
finalmente lançado de um avião, con-
seguimos receber o sinal de vídeo, mas 
não recebemos os dados da missão 
primária. Entretanto, ainda recebemos 
mais más notícias, o microssatélite ti-
nha caído numa rocha, ficando comple-
tamente destruído. No entanto, ainda 
havia muito que fazer e passámos a noi-
te a analisar dados e a preparar a apre-
sentação final.

No dia final, cada equipa fez a sua apre-
sentação e os vencedores foram esco-
lhidos. Apesar dos maus resultados, a 
nossa equipa regressou ao Fundão or-
gulhosa do seu trabalho e feliz com a 
promessa de um descanso merecido.

Concluindo, o CanSat foi uma experiên-
cia extremamente gratificante em que 
nos expusemos a uma atividade prática 
que normalmente não nos é ensinada 
no interior de uma sala de aula.

Pedro Braz, 12 CT1

CanSat 2018

Fala-se muito em poluição 
nos mais variados sentidos. 
Por vezes, parece que os 
responsáveis pela ilumina-
ção pública têm medo do 
escuro e estão apostados em 
destruir o céu. A poluição 
luminosa apresenta inconve-
nientes de vária ordem, que 
atingem o cidadão comum 
nos aspectos mais dramáti-
cos: o bolso, o descanso e a 
qualidade de vida.

A poluição luminosa começou há mi-
lhares de anos de forma bem simples, 
com o fogo e as velas, mas claro que 
tais impactos eram muito baixos. Po-
rém, com a invenção da eletricidade, 
no século XIX, e com o surgimento das 
primeiras iluminações públicas no fim 
daquele mesmo século, o nosso mundo 
foi tomado pela luminosidade da luz 
artificial.

A poluição luminosa é toda a luz arti-
ficial excessiva emitida para o céu por 
várias luzes externas, desde as ilumina-
ções públicas até aos anúncios publici-
tários, que são fontes nocivas ao meio 
ambiente e ao ser humano.

Existem muitos tipos de poluição lu-
minosa, Brilho do céu (sky glow), Luz 
intrusa (light trespass), Ofuscamento 
(glare), Desordem (light clutter) e Exces-
so de iluminação (over illumination).

Além disso, a poluição luminosa tem 
outras consequências, afetando a nos-
sa saúde e os ecossistemas, tornando-
-se um grande prejuízo para todos os 
cidadãos.

Poluição Luminosa: Problemas do quotidiano

Os problemas da poluição luminosa 
não causam tanto espanto se consi-
derarmos que cerca de 2/3 dos norte 
americanos e metade dos europeus não 
conseguem visualizar a nossa galáxia à 
noite por conta da poluição luminosa.

Há quem diga que a poluição luminosa 
é inevitável, um indicador de progresso 
e modernidade, mas isso não é verda-
de. A poluição luminosa é o resultado 
do mau planeamento dos sistemas de 
iluminação e não da necessidade de ilu-
minação, em si.

Felizmente, comparada a outros tipos 
de poluição, a poluição luminosa é uma 
das mais facilmente remediadas. A ilu-
minação correta é aquela em que a luz 
ilumina a área que interessa iluminar.  
Por exemplo se cada fonte de ilumi-
nação refletir para baixo a luz que iria 
para os lados e para cima, melhora-se a 
iluminação da área com menor potên-
cia e consumo de energia. Esta é uma 
das várias soluções que existem para 
esta poluição nociva para os humanos 
e os animais.

Beatriz Salvado - Nº12, 12º CT2
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Os satélites são isso mesmo e ainda 
melhor, porque, afinal, nem estão no 
ponto mais alto da Terra, já estão fora 
dela, numa de quatro órbitas: baixa, 
média, geostacionária ou alta (ver figu-
ra à direita). Desde que o primeiro, o 
Sputnik 1 (à direita em baixo), foi lan-
çado pela União Soviética, em 4 de ou-
tubro de 1957, que estas obras da en-
genharia, tão pequenas como uma bola 
de basquete ou tão grandes como um 
autocarro (ou ainda maiores), permiti-
ram à humanidade levar a cabo “mis-
sões impossíveis” (todos os direitos 
reservados). Tanto através da obser-
vação terrestre, que permite recolher 
imagens e outras informações essen-
ciais para a previsão meteorológica, 
como a nível da investigação científica, 
onde podemos dar o exemplo do Hub-
ble Space Telescope, que mostrou aos 
cientistas a distribuição de matéria ne-
gra no cosmos e possibilitou o cálculo 
da coisa mais antiga de sempre, o Uni-
verso; e não nos podemos esquecer de 
falar da ISS, a Estação Espacial Interna-
cional, onde, com a colaboração de 15 
países se faz história, com experiências 
nas várias áreas da ciência, incluindo 
algumas que nos ajudarão a colonizar 
outros planetas, como testes médicos 
em gravidade zero. Muito importantes 
são as aplicações que, apesar de pas-
sarem despercebidas, estão embrenha-
das no nosso quotidiano: a navegação 
por GPS, fornecida por uma extensa 
rede universal de satélites, ou a comu-
nicação internacional entre dispositi-
vos móveis (telemóveis 
e todas as engenhocas 
extremamente caras que 
com isso se pareçam), 
bem como serviços tele-
visivos.

Toda esta panóplia de 
maquinaria permitiu 
grandes avanços; no en-
tanto, trouxe também 
um grande problema: o 
lixo espacial. Vários sa-
télites lançados desde 
os primórdios da ex-
ploração espacial foram 
abandonados e deixados 

Satélites: observatórios do Universo (e muito mais!)

a orbitar o nosso “planeta-mãe”, a ve-
locidades muito grandes, podendo coli-
dir com outros satélites, tal como acon-
teceu em 2009, quando o satélite russo 
desativado Kosmos-2251 embateu no 
satélite norte-americano operacional 
Iridium 33, ou penetrar na atmosfera 
e, se tiverem dimensões consideráveis, 
atingir alguém na cabeça, cá em baixo, 
na Terra. Felizmente, a Humanidade já 
está a trabalhar em soluções, e de que 
forma! - fogo combate-se com fogo, por 
isso, outros satélites como e.Deorbit (à 
direita) e o CleanSpace-One são propos-
tas para a resolução deste problema.

Numa nota final extremamente inspi-
radora, os satélites são facilmente um 
testemunho da nossa essência, do ser 
da espécie humana, da nossa vontade 
de evoluir e de aprender com os nossos 
erros, tudo para conseguir ver sempre 
mais do que a vista alcança. Até por-
que afinal, como Dorothy Parker disse, 
se “a curiosidade é a cura para o tédio. 
Não existe cura para a curiosidade”. 
Portanto, deixemo-nos sair do nosso 
conforto e explorar. PARA O INFINITO 
E MAIS ALÉM !!!

http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.
Wood/satellite-orbits-diagram/

https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite

https://spacenews.com/esa-to-investigate-links-
-between-debris-removal-and-satellite-servicing/

Já imaginaste estar no ponto mais 
alto do planeta, não ter obstáculos 
num horizonte infinito - Quer dizer! 
Há nuvens e essas coisas, monta-
nhas e picos - Então, e se pudesses 
estar no ponto mais alto sem essas 
perturbações todas? Imagina o que 
poderias fazer…

O projeto, realiza-se no Laboratório 
Ibérico de Nanotecnologia instalado em 
Braga e tem como objetivo “criar” ali-
mentos capazes de ajudar a combater 
a diabetes tipo 2 e reforçar a capacida-
de cognitiva da população idosa, isto é, 
desenvolver ingredientes, fórmulas de 
alimentos e dietas para combater dois 
dos principais problemas de saúde dos 
idosos: a diabetes tipos 2 e os proble-
mas cognitivos como a demência ou o 
Alzheimer

Para realizar este método, temos que 
pegar nos ingredientes naturais dos ali-
mentos, muitas vezes são subprodutos, 
como por exemplo os polifenois como 
os que existem nas uvas. Pegar nestes 
compostos e inseri-los numa bolacha, 
numa sopa de forma a que durante os 
processo térmicos não se degradem e 
no final temos um produto enriquecido 
com este composto e que permanece 
ativo. É adaptado às texturas que mais 
agradam aos idosos e quando são con-
sumidos são mais eficazes. Querendo 
assim, melhorar as qualidades funcio-
nais que já têm os alimentos e também 
aumentar e evitar que muitas das pro-
priedades se percam no caminho.

Os investigadores do Laboratório Ibé-
rico Internacional de Nanotecnologia 

Laboratório de Nanotecnologia cria alimentos
funcionais para combater diabetes

lideram um consórcio que envolve ou-
tros países Portugal, Espanha, Itália, 
Reino Unido e da Suécia. Cada um des-
tes países envolve universidades, cen-
tros tecnológicos e empresas.

 O objetivo é que no conjunto possa-
mos cobrir todas as valências de que 
este projeto necessita e que são: a ex-
tração destes compostos bioactivos, 
como a casca das uvas por exemplo, até 
ao teste das dietas nos lares, passando 
pela formulação das sopas no retalho.

Assim, no contexto de uma dieta, isto 
faz com que a população mais idosa, 
reduza os problemas relacionados com 
a diabetes. 

Rafael, 12 CT1

  https://www.tsf.pt/sociedade/saude/interior/
laboratorio-de-nanotecnologia-cria-alimentos-
-funcionais-para-combater-diabetes-9257153.
html

A nanotecnologia é a ciência que se de-
dica ao estudo da matéria numa esca-
la atómica e molecular. Está presente 
em diversas áreas como a medicina, a 
eletrónica e a engenharia. O seu obje-
tivo principal é a criação de estruturas 
a partir de objetos de uma dimensão 
compreendida entre 1 e 100 nanóme-
tros, que nos possam ser uteis no dia 
a dia. Um exemplo do seu uso foi o 
desenvolvimento de uma pelicula fina 
que, quando posta em lentes ou vidros 
(óculos, cameras, janelas…), ganha pro-
priedades de impermeabilidade, an-
tirreflexo, autolimpeza e resistência a 
raios ultravioleta.

A nanotecnologia também pode ser 
aplicada nos alimentos de modo a evi-
tar o seu desperdício. Para tal foram 
desenvolvidas nanopartículas que ga-
rantem maior resistência ao material 
em que o alimento vem envolto (no-
meadamente o plástico) e por isso im-
pede a ação de bactérias a que estes 
estão expostos. Segundo um estudo, 
estima-se que 50% dos produtos per-
de a sua qualidade quando estão a ser 
transportados para os locais de venda. 
No entanto, esse desperdício seria evi-
tado com uma embalagem mais eficien-
te. Uma vez nos mercados, os produtos 
embalados com o plástico composto 
por essas nanopartículas durariam 
mais tempo nas prateleiras. 

Inicialmente foi desenvolvida uma na-
nopartícula a partir da prata. No entan-
to como a prata modificava a cor dos 
produtos e como não se sabia ao certo 
o impacto que teria no corpo humano, 
foi criada uma nanopartícula de óxido 
de zinco. Por fazer parte da nutrição 
diária do ser humano e não ser nociva 

para o 
m e i o 
ambien-
te tor-
na este 
proces-
so mais 
fiável e 
seguro. 
A s s i m 
preten-
d e - s e 
que essa 
n a n o -
partícu-
la ajude 
a diminuir as infeções alimentares, ma-
tando as bactérias e o mofo que se acu-
mula, contribuindo automaticamente 
para a reciclagem do plástico, uma vez 
que não ocorre a decomposição do ali-
mento. 

Outro método também eficiente que 
indica se o alimento está apropriado 
para o consumo é a mudança de cor da 
embalagem. Um grupo de estudantes 
desenvolveu um plástico que adquire 
uma cor esverdeada ou rosa dependen-
do do pH do alimento estragado. Este 
método permite que o cliente verifique 
se o produto ainda é próprio para o 
consumo. 

Concluindo, a nanotecnologia é algo 
recente que ainda foi pouco explorado; 
portanto ainda não se conhece ao certo 
os seus perigos. Apesar disso, esta tem 
tido um impacto muito positivo entre 
os cientista por permitir a criação de 
métodos e estruturas capazes que au-
mentar a qualidade dos trabalhos.

Rita Ribeiro Martins  12°CT1

Nanotecnologia nos alimentos
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Antes de compreender com que mol-
des trabalha este autêntico centro de 
evolução da ciência, há que responder 
à pergunta que se afigura nas nossas 
mentes: O que é o “CERN”? 

Criado em 1954, numa altura posterior 
à segunda guerra mundial ,  por meio 
de uma convenção assinada entre os 
seus membros fundadores, trata-se de 
uma organização científica de traba-
lho na área da investigação da Física 
das Altas Energias, na qual cooperam 
vários países europeus. Sediado em Ge-
nebra, na Suíça, conta com 22 Estados 
Membros financiadores e com 8 entida-
des internacionais observadoras no seu 
conselho, entre as quais estão a Rússia, 
os Estados Unidos e até a UNESCO. Lo-
cal de trabalho para mais de 2 milhares 
de cientistas e engenheiros, é um dos 
maiores impulsionadores na área da Fí-
sica das Partículas.

No CERN, os instrumentos de trabalhos 
baseiam-se em grande e complexas má-
quinas destinadas à criação de condi-
ções para a deteção de constituintes 
de matéria e antimatéria que possam 
demonstrar teorias físicas fundamen-
tais. Estas teorias são, para os respon-
sáveis, a sua forma de se aproximarem 
dos princípios de criação do mundo 
tal como o conhecemos. Para alcançar 
o pretenso, operam com um conjun-
to de aceleradores de partículas, en-
tre os quais há um que seria incorreto 
da minha parte não referir, o LHC. O 
mecanismo desta inovação, que é con-
siderado o maior do mundo, consiste 
no processo de aceleração de 2 feixes 
de partículas a altas energias, que irão 
colidir em 4 pontos dentro do acelera-
dor, onde estão instalados detetores de 
partículas de dimensões colossais, para 
registar os resultados destas colisões. 
Todo este processo de trabalho envolve 
profissionais das mais variadas áreas, 
o que nos faz perceber que não se tra-
tam só de cientistas mas também de 
muitos engenheiros que cooperam com 
a sua versatilidade na conceção da ma-

quinaria.

No contexto do nosso país, foi assina-
do em 1985 o acordo que liga Portugal 
ao CERN como Estado Membro, con-
tribuindo assim anualmente para os 
custos de operação da infra-estrutura. 
O benefício da participação nacional é 
bom na medida em que vários investi-
gadores portugueses, que representam 
entidades como a Universidade de Lis-
boa, o Instituto Superior Tecnológico 
e a Universidade de Aveiro, já partici-
param e continuam a ser presença as-
sídua nas experiências instaladas no 
LHC. Para além desta participação di-
reta, há ainda outro tipo de relações 
protocolares que visam a formação de 
estudantes portugueses através de bol-
sas de estágio.

Em Dezembro do ano passado foi pro-
longada a cooperação com o CERN até 
2030, acordo no qual se pretende que 
Portugal instale uma nova unidade de 
saúde para tratar doentes com cancro, 
“recorrendo à aceleração de partículas 
a alta energia”, segundo nos dá conta o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior.

Este tratamento de doenças oncológi-
cas por via do acelerador é um método 
que promete inovar a medicina, e é esse 
o propósito pelo qual findo para expli-
car o porquê do CERN ser um centro de 
evolução científica.

Gonçalo  Canavilhas , 12 CT1

https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/cern/

https://home.cern

www.publico.pt/2017/12/15/ciencia/noticia/
portugal-prolonga-cooperacao-com-cern-
-ate-2030-1796139/amp

O CERN: muito mais que um laboratório

A disciplina Física A propõe-nos por 
grupos escolher e desenvolver um pro-
jeto ao longo do ano letivo. Física Das 
Partículas foi o escolhido, neste projeto 
o nosso  objetivo é tentar descobrir o 
que existe no interior de uma pirâmide.

Optamos pelo templo Kukulkán, tam-
bém conhecido como “El Castillo” cons-
truído no século XII é o principal monu-
mento do complexo arqueológico Maia 
da cidade Chichén Itza na península de 
Yucatán, no México. Erguido em home-
nagem a Kukulkán a “serpente emplu-
mada” divindade do Panteão mitológico 
dos Maias foi classificado pela UNESCO 
como património da humanidade. 

Esta pirâmide foi construída como um 
sistema de bonecas russas, as matrios-
cas pois até agora já foram desvenda-
das três estruturas em que a terceira 
acaba de ser descoberta, esta estava 
escondida no interior da pirâmide. O 
nosso trabalho tem então como obje-
tivo principal descobrir o que existe ou 
se existe uma quarta estrutura através 

Descobertas no Kukulkán, o Templo Maia 

de uma tomografia de muões, muões 
esses que são subprodutos de raios 
cósmicos. As três pirâmides já existen-
tes podem ter sido construídas após a 
deterioração de anteriores ou como ho-
menagem a novos líderes.

Ao interligar conhecimentos e as infor-
mações que temos à nossa disposição 
esperamos atingir o nosso objetivo.

Juliana Cunha

Fontes : 

https://observador.pt/2016/11/17/foi-desco-
berta-uma-piramide-escondida-dentro-de-outra-
-em-chichen-itza/

https://www.dn.pt/sociedade/interior/a-recem-
-descoberta-piramide-de-chichen-itza-tipo-ma-
triosca-5514547.html

GIFT: The Magic of Knowledge (Dom: A 
Magia do Conhecimento) é o novo pro-
jeto Erasmus do Agrupamento de Esco-
las do Fundão.

Um grupo de professores do Agrupa-
mento participou entre os dias 19 e 23 
de novembro numa reunião de arran-
que deste projeto na cidade de Gospic, 
Croácia. Este projeto inovador irá en-
volver alunos do ensino secundário nas 
disciplinas de Biologia, Física, Inglês, 
Matemática e Química. Em represen-
tação destas disciplinas estiveram os 
professores Mª João Batista, Teresa Ra-
mos, Luís Nunes, Carlos Ramos e Cris-
tina Guedes, respetivamente. Os países 
envolvidos são a Bulgária, o Chipre, a 
Croácia, a Itália, Portugal e a Roménia 
(país coordenador). Ao longo de dois 
anos os alunos irão desenvolver proje-
tos de investigação dentro do âmbito 
das disciplinas referidas, em colabo-
ração com instituições do ensino su-
perior, e tentarão internacionalizar as 
ideias inovadoras que possam surgir.

Portugal receberá em março de 2019 
um grupo europeu constituído por 25 
alunos e 10 professores vindos daque-
les países e aqui desenvolverão ativida-
des relacionadas com as diferenças cul-
turais existentes entre os vários países 
do projeto, a interculturalidade possí-
vel e ainda marcas identitárias distinti-
vas entre os parceiros. O Agrupamento 

ERASMUS +

de Escolas do Fundão trabalhará em 
parceria com a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, recebendo o apoio da 
Professora Doutora Ana Matos, espe-
cialista em questões de interculturali-
dade no ensino da língua inglesa, que 
é também a língua de comunicação do 
projeto. Discutir-se-á ainda a importân-
cia da língua inglesa no mundo bem 
como os malefícios e/ou benefícios da 
sua globalização.

Em maio de 2019 os parceiros reunirão 
no Chipre em torno da disciplina de 
Matemática e os alunos serão postos à 
prova na resolução de problemas e de-
senvolvimento de pensamento crítico. 
Em setembro do mesmo ano os alunos 
e professores reunirão na Bulgária para 
dar lugar às experiências da Biologia 
e desenvolvimento das suas mentes 
curiosas. Dois meses mais tarde, em 
novembro, o encontro será na Itália em 
torno das ciências exatas Física e Quí-
mica. Serão desenvolvidas experiências 
inovadoras e com algum grau de atrevi-
mento científico. 

O projeto terminará com uma semana 
de trabalho na Roménia em maio de 
2020 onde serão apresentados os me-
lhores resultados do projeto na sua 
globalidade e será ainda desenvolvido 
um projeto interdisciplinar relacionado 
com ciências forenses.

A Escola adotou o projeto “Do lixo ao luxo” no começo deste ano letivo 
(2018/2019), que estará aberto ao público ao longo dos meses de dezembro e 
junho.

O Diretor da Escola, Dr. Estêvão Lopes e a Câmara Municipal do Fundão, tiveram 
a ideia do projeto. Hoje em dia, os jovens cada vez mais procuram a reciclagem, 
e por isso, este projeto é dedicado principalmente à recuperação de materiais 
usados, de modo a torná-los úteis. 

Os alunos do 5º ano são também organizadores desta iniciativa. A escola tem 
um local onde se 
podem depositar 
os materiais. De-
pois, os alunos irão 
reutilizá-los e ven-
dê-los. Alguns des-
tes materiais serão 
vendidos na Feira 
de Natal, no Largo 
da Câmara Munici-
pal do Fundão.

Nome: Diana Pires 
Coutinho, Nº 5 

Turma 5ºB

“Do lixo ao luxo” (projeto inovador)
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Corta-mato escolar

Exposição no Espaço Pontes

Ficha técnica da escultura
Nome da obra: ‘How much does a bullet 
cost ?’
Nome do autor: João Castro Silva
Datação: 2018
Estilo: Contemporâneo 
Tipo de escultura: Vulto redondo e ins-
talação
Técnica: Talha em madeira e Torno
Material: Madeira, corda e tinta
Localização: Pública

Ficha analítica da escultura
No passado dia 27 de novembro a tur-
ma do 9ºE dirigiu-se ao espaço ‘Pontes’ 
apoiado pela CMF e pela associação 
Luzlinar, ver a exposição ‘How much 
does a bullet cost ?’ onde fomos recebi-
dos pelo curador Flávio Delgado ( para 
quem não sabe é a pessoa que, após 
considerar o espaço e conhecendo o ar-
tista e os seus gostos, selecciona, mon-
ta e organiza as obras de arte  e elabora 
um texto critico ). Quando chegámos 
verifiquei que o espaço tinha uma pare-
de de vidro que deixava entrar imensa 
luz para a exposição e também permi-
tia que quem passasse na rua pudes-
se ver a exposição. Ao entrarmos de-
paramo-nos com um ‘túnel de armas´ 
em direcção de uma bala dourada de 
220 cm de altura e 35cmde diâmetro 
na base (a cor simboliza o dinheiro e 
as despesas, explicado mais à fren-
te) que me soltou à vista. Na verdade 
não havia nenhum túnel mas as 24 ar-
mas pintadas de preto encostadas nas 

2 paredes nuas e brancas dos nossos 
lados direito e esquerdo davam essa 
ideia/ilusão. Pousámos as nossas coi-
sas numa sala ‘lá atrás’ e voltámos para 
o espaço da exposição. A exposição do 
escultor João Castro Silva remetia para 
o ‘negócio’ da guerra… Sabiam que em 
média são gastos 30 milhões de dólares 
para matar UMA pessoa na guerra (in-
clui preço do transporte, armas , balas, 
etc…) ? E que para a matar são neces-
sárias 250 mil balas? É realmente um 
negócio! O artista ao se informar sobre 
isto através do texto ‘The Independent’ 
do autor Andew Buncombe iniciou a 
construção de várias esculturas e ins-
talações em madeira (especialidade do 
artista), mais precisamente pinho. Para 
as esculturas e instalações foi usada 
madeira sem qualquer tratamento, o 
que justifica a textura rugosa, as rachas 
e a fácil percepção do material. Havia 
também um elemento (não menos im-
portante) na sala, uma caixa militar ver-
dadeira restaurada/recuperada pelo ar-
tista numa feira da ladra e que continha 
19 balas, também feitas pelo mesmo e 
em madeira, de diferentes dimensões e 
disposições. No fim, vimos que a sala 
‘lá atrás’ dava acesso ao atelier onde 
muitos artistas ( de outras cidades e/
ou países ) trabalhavam durante a sua 
visita ao Fundão. Restou-nos agradecer 
ao professor António e ao curador Flá-
vio e regressar à escola.

 Alice Alvo Nº3 9ºE 

Realizou-se, no dia catorze de novem-
bro o corta-mato na escola Secundária 
do Fundão .

Este acontecimento, contou com a 
presença de muitos alunos da escola. 
Esta atividade, faz parte da disciplina 
de Educação Física e tenta promover a 
prática de desporto na comunidade es-
colar. 

Devido à grande adesão esta será uma 
atividade a repetir.

Trabalho elaborado: Carolina Maria 
Carvalho Brás

Disciplina: Português
Professora: Clotilde Barata 

Os programas de rádio do AEF 
são gravados todas as quartas 
feiras nos estúdios da RCB, 
pelas 15H. São posteriormen-
te emitidos à sexta feira entre 
as 19 e as 20 horas e partilhados na pá-
gina da escola.

Estes programas são coordenados pela 
professora Catarina Crocker e têm a co-
laboração das professoras bibliotecá-
rias Margarida Ferreira e Célia Gil, para 
além do apoio técnico de Ana Gil.

Os alunos são os locutores dos Dias de 
Escola e são eles que propõem a nossa 
seleção musical.

Dias de Escola na RCB Sintoniza 92.5 FM: as nossas escolas na RCB

https://twitter.com/AEF85230429
https://www.instagram.com/aefundao/
https://www.facebook.com/ae.fundao.3

AS REDES SOCIAIS DO AGRUPAMENTO
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O próximo Olho Vivo sairá 
na segunda última de feve-
reiro de 2019.
Enviem os vossos textos 
e imagens até ao dia 15/
fevereiro/2019.

Agradecemos que enviem 
as imagens - fotografias, 
gráficos, desenhos, logó-
tipos, etc. - em ficheiros 
separados.
O endereço eletrónico de 
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

Secção Desportiva

Realizou-se no dia 14 de Novembro de 2018 o Corta-mato escolar. Participaram 
no total 240 alunos. Além destes alunos participantes como atletas tivemos a 
colaboração de 10 alunos na organização. Este evento, assim como nos anos 
transatos, revelou-se um sucesso. Isto foi visível tanto pelo elevado número de 
participantes como pelo grau de satisfação descrito por todos. 

RESULTADOS



Centro Qualifica do Fundão - Um Centro ao Serviço das Populações do Concelho do Fundão

Os Centros Qualifica são estruturas es-
pecializadas em Educação e Formação 
que procuram encontrar as melhores 
soluções para adultos que queiram 
obter uma certificação escolar e/ou 
profissional, conjugando o que apreen-
deram ao longo da vida, em diferentes 
contextos, com a formação que lhes 
possa faltar para completar uma qua-
lificação constante no “Catálogo Nacio-
nal de Qualificações”.

O “Qualifica” é um programa vocacio-
nado para a qualificação de adultos que 
tem por objetivo melhorar os níveis de 
educação e formação dos adultos, con-
tribuindo para a melhoria dos níveis de 
qualificação da população e emprega-
bilidade dos indivíduos. Assenta numa 
estratégia de qualificação que integra 
respostas educativas, formativas e ins-
trumentos diversos que promovem a 
efetiva qualificação de adultos e que 
envolve uma rede alargada de operado-
res.

O Centro Qualifica do Agrupamento de 
Escolas do Fundão tem inscrições aber-
tas para cursos de certificação escolar 
de nível básico (4º, 6 e 9º ano) e secun-
dário (12º ano). 

Os processos de Reconhecimento, Va-
lidação e Certificação de Competências 
(RVCC) destinam-se a maiores de 23 
anos (ou maiores de 18 anos e menores 
de 23 anos, com 3 anos de experiência 
profissional comprovada). Os proces-

sos são desenvolvidos ao longo de um 
conjunto de sessões durante as quais 
os candidatos são apoiados por técni-
cos (TORVC) e formadores(as). 

Os Cursos EFA (1º Ciclo – B1, 2º e 3º 
Ciclos – B2+B3 e Secundário Tipo C) po-

derão ser indicados para os candidatos 
que tenham idade igual ou superior a 
18 anos (a título excecional, poderá ser 
aprovada a frequência num determina-
do Curso EFA a formandos com idade 
inferior a 18 anos, desde que estejam 
inseridos no mercado de trabalho) e 

pretendam completar o 1º, 2º, 3º ciclo 
do ensino básico ou o ensino secundá-
rio.

No passado dia 12 de novembro, abriu 
em horário pós-laboral (18h30 min. às 
22h30min) um curso EFA Secundário - 
tipo C para adultos/jovens com o en-
sino secundário incompleto (12º ano 
incompleto – via prosseguimento de es-
tudos ou via ensino profissional). Este 
curso tem a duração de 300 horas mais 
15 de mediação (cerca de quatro me-
ses). Estes 30 jovens/adultos, ao con-
cluírem com sucesso este curso, ficam 
com equivalência escolar ao 12º ano de 
escolaridade.  

Mais informações poderão ser solicita-
das pelo e-mail aefundao@centroquali-
fica.gov.pt, pelo contato telefónico 275 
750 480 ou pela deslocação ao Centro 
Qualifica que neste momento funcio-
na no Edifício da Escola Secundária do 
Fundão, junto ao gabinete da Direção 
do Agrupamento, todos os dias úteis 
das 9h30 min. às 20h00 min.

Estamos ao vosso dispor para qualquer 
esclarecimento! R

Resta-nos desejar a toda a Comunidade 
Educativa e a população do Concelho 
do Fundão um Feliz Natal e Próspero 
ano novo! 

A Equipa do Centro Qualifica do AE 
do Fundão.


